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Verksamhetsberättelse för SACO-rådet vid SLU – 
verksamhetsåret 2008-2009. 
 
SACO-rådets styrelse har under verksamhetsåret 2008-2009 haft följande sammansättning: 

Lars Lundqvist, ordförande 
Andrus Kangro, vice ordförande 
Lars Eriksson, sekreterare 
Homayoun Moazzami 
Larisa Gustavsson  
Jenny Loberg 
Anneli Lundkvist  
Anna Mårtensson 
Katja Puustinen 

Allmänt 
Verksamhetsåret 2008-2009 har varit ett relativt lugnt år. Vi har inte slutit några nya lokala 
kollektivavtal och inte haft några tvisteförhandlingar. De kontroverser som varit rörande 
enskilda medlemmar har lösts genom informella kontakter. Det enda större problem vi haft 
under året gäller arbetstiderna vid UDS, och där är vi ännu inte framme vid en lösning som 
alla parter kan acceptera.  

Styrelsemöten m.m. 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt ca en gång i månaden under terminstid och 
däremellan haft löpande kontakt och dialog via framförallt email. Websidan www.saco.slu.se 
har fortsatt att fungera som en informationskanal, men den har inte uppdaterats lika frekvent 
som tidigare eftersom det funnits mindre att informera om. 

Representation i SLU:s styrelse m.m. 
Lars Lundqvist har varit personalföreträdare i SLU:s styrelse, med Andurs Kangro som 
ersättare.  
SACO-rådet har haft adjungerade ledamöter i fakultetsnämnderna. 

Anställningsförhandlingar 
MBL-information rörande anställningar har fortsatt skötts via websystemet i ANSTI.  

Möten med universitetsdirektören 
Universitetsdirektören har fortsatt att bjuda in till regelbundna träffar med företrädare för 
samtliga fack vid SLU. Mötena har hållits ca varannan vecka och innehållit såväl löpande 
information som diskussion om vad som är på gång inom universitetet i allmänhet och 
administrationen i synnerhet.  

http://www.saco.slu.se/


Internat med fackordförandena och personalavdelningen 
Liksom föregående år så samlades ordförandena för de tre fackliga organisationerna och 
SLU:s personalchef och förhandlingschef till ett tvådagarsmöte i Umeå i februari för att under 
friare former kunna diskutera ett antal aktuella frågor. Vid samtalen avhandlades ett stort antal 
frågor, varav några mer konkreta resultat var avskaffandet av schablonsemester för forskare-
lärare och beslut om ledig dag som ersättning för nationaldagen som i år infaller på en lördag. 

Lönerevisionen 
Revisionen för perioden 2008-10-01—2009-09-30 genomfördes för kollektivet så den nya 
lönen kunde betalas ut med decemberlönen. För doktoranderna drog det ut på tiden eftersom 
avsikten var att reformera hela stegen. Av praktiska skäl beslutades till sist att bara höja 
stegen 1000 kr. Detta var klart till marslönen. Chefslönerna (i huvudsak professorer) var klara 
till februarilönen.  

Karriär- och kompetensenheten - FOKUS 
Den karriär- och kompetensenhet (FOKUS), som facken och SLU tidigare enats om att inrätta 
med de s.k. kompetenspengarna från trygghetsstiftelsen, har varit framgångsrik och tillsvidare 
fortsätter projektet.  

UDS 
Samtalen om nya avtal för arbetstider, jour och beredskap tvärstannade när UDS-chefen 
meddelade att hon inte längre var intresserad av att fortsätta. Saco-rådet och ST har 
gemensamt kallat till förhandlingar, som ännu inte hunnit genomföras. Om vi inte når en 
lösning inom den närmaste tiden så kommer vi med stöd av SULF och Veterinärförbundet att 
begära tvisteförhandling.  

Forskar- lärarkarriären vid SLU 
Den karriärstege för forskare-lärare vid SLU som rektor beslutade om våren 2006 har 
fortfarande inte implementerats fullt ut när det gäller hur redan anställda ska omfattas av den 
finansieringsgaranti som finns inskriven i beslutet. Diskussioner förs regelbundet men det 
finns fortfarande inget tydligt beslut. Vi fortsätter att bearbeta arbetsgivaren.  
 
Lars Lundqvist, Ordf SACO-rådet 


	Verksamhetsberättelse för SACO-rådet vid SLU – verksamhetsåret 2008-2009.
	Allmänt
	Styrelsemöten m.m.
	Representation i SLU:s styrelse m.m.
	Anställningsförhandlingar
	Möten med universitetsdirektören
	Internat med fackordförandena och personalavdelningen
	Lönerevisionen
	Karriär- och kompetensenheten - FOKUS
	UDS
	Forskar- lärarkarriären vid SLU


