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Verksamhetsberättelse för SACO-rådet vid SLU – 
verksamhetsåret 2009-2010 
 

SACO-rådets styrelse har under verksamhetsåret 2008-2009 haft följande sammansättning: 

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

Dessutom har Alfredo de Toro och Jennifer Strandman varit adjungerade till styrelsen.  

Allmänt 
Verksamhetsåret 2009-2010 har varit ett år där aktivitetsgraden varierat mycket under året. Vi 
har haft ett stort antal förhandlingar som slutat i oenighet och flera där SULF gått vidare och 
begärt central förhandling. Vi har också i några fall begärt lokala tvisteförhandlingar. Liksom 
föregående år så har vi under året haft flera förhandlingar och samtal rörande olika 
förhållanden vid UDS, och arbetstidsfrågan är ännu inte löst.  

Styrelsemöten m.m. 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt ca en gång i månaden under terminstid och 
däremellan haft löpande kontakt och dialog via framförallt e-post. Webbsidan 
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 Andrus Kangro som 
ersättare.  

SACO-rådet har haft adjungerade ledamöter i fakultetsnämnderna. 

http://www.saco.slu.se/�
http://www.saco-s.se/�


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

Möten med universitetsdirektören 
Under vintern beslutade samtliga fack att avsluta de informella träffarna med universitets-
direktören. Skälet var att vi inte längre fick någon meningsfull information vid mötena.  

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 februari för att under friare 
former kunna diskutera ett antal aktuella frågor.  

Lönerevisionen 
Revisionen för perioden 2009-10-01—2010-09-30 genomfördes för kollektivet så den nya 
lönen, som gällde från 2010-01-01, kunde betalas ut med marslönen. Doktorandstegen är i 
skrivande stund ännu inte reviderad. Chefslönerna (i huvudsak professorer) blev klara till 
aprillönen.  

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 projektet 
fortsätter tillsvidare. Nytt är att prefekter kan söka medel för att kompetensutveckla (utbilda) 
enskilda medarbetare. 

UDS 
Under året har det vid flera tillfällen och i olika former förts diskussioner om att flytta delar 
av den personal som idag har kontorsarbetstid till det s k listavtalet. Än finns dock ingen 
slutlig överenskommelse.  

Postdoc vid SLU 
Vid framförallt NL- och LTJ-fakulteterna har man under senare år anställt ett stort antal 
relativt nydisputerade forskare på s k ”allmän visstidsanställning”. När dessa började upphöra 
under vintern-våren försökte SLU hitta olika sätt att fortsätta anställa personerna tidsbegrän-
sat, eftersom reglerna för FLK inte medger att de anställs tillsvidare. Under senvåren förde 
SLU fram idén att istället införa en ny titel för tillsvidareanställda forskare – Biträdande 
forskare. Dessa biträdande forskare skulle inte kunna bli befordrade till professorer, men 
skulle däremot kunna ansöka om att bli anställda som forskare när de uppnått docentur, och 
därmed vara kvalificerade för anställning som senior forskare.  

 

Lars Lundqvist, Ordf SACO-rådet 
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