
 

  
 
 
Verksamhetsberättelse för SACO-S rådet vid SLU 
- verksamhetsåret 2011-2012 
 
 
SACO-S rådets styrelse har under verksamhetsåret 2011-2012 haft följande 
sammansättning: 

Lars Lundqvist  ordförande 
Andrus Kangro vice ordförande 
Lars Eriksson sekreterare 
Ulla Ahlgren 
Tove Hultberg doktorand 
Daniel Isaksson 
Anneli Lundkvist  
Anna Mårtensson 
Katja Puustinen 
Larisa Gustavsson adjungerad och vikarie för Tove Hultberg 
Maja Reizenstein adjungerad  
Alfredo de Toro adjungerad  

Till styrelsens hjälp har vi haft 72 registrerade kontaktpersoner ute i verksamheten. 

På SLU finns lite över 1 900 SACO-medlemmar. 
 

Allmänt 
Verksamhetsåret 2011-2012 har varit ett relativt lugnt år. Vi har haft ett stort antal 
förhandlingar men vi har oftast kunnat hitta lösningar som samtliga parter varit nöjda 
med. Vid några tillfällen har vi begärt tvisteförhandling för brott mot MBL och fått 
skadestånd. 
Den nya autonomin har också varit ett genomgående tema under året. SACO-S rådet har 
haft representanter i samtliga arbetsgrupper.  
Exempel på förhandlingar gällande SLU-gemensam nivå som förts är reseavtal och 
arbetstidsavtal. Dessa blir förhoppningsvis klara innan sommaren 2012. 

Styrelsemöten, information m.m. 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt ca en gång i månaden under 
terminstid [sammanlagt 9 möten mestadels via videokonferens] och däremellan haft 
löpande kontakt och dialog via framförallt e-post men även via videomöten och telefon. 
Webbsidan www.saco.slu.se har fortsatt att fungera som en informationskanal och den 
har fått ny design och en rejäl översyn under maj 2011. 
Medlemsinformationen har skett, förutom webbsidan, dels genom direkta informations-
utskick via e-post till samtliga medlemmar, dels genom e-post till kontaktpersonerna för 
vidare befordran till medlemmarna. 

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



MBL-förhandlingar 
MBL-information rörande anställningar har fortsatt skötts via webbsystemet i ANSTI och 
vi har gradvis fått SLU att hantera även övriga MBL-ärenden den vägen. Det är 
exempelvis arbetsbristsförhandlingar, turordningskretsar och inför 
uppsägning/omplacering men även inför fakultetsnämndsmöten och ärenden till rektors 
beslutsmöten [REB]. 

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, den här gången 
på Odalgården utanför Uppsala. Under dessa möten diskuteras ett stort antal frågor 
under friare former, för att om möjligt uppnå samsyn i övergripande frågor. Exempel på 
frågor är arbetstidsavtalen, reseavtalet, olika lokala avtal, osv. .  

Arbetsmiljö och Lika villkor 
S.k. ordförandekonferenser både gällande arbetsmiljö samt lika villkor har avhållits med 
representation från SACO-S rådets styrelse.  
Lokalt på huvudorterna har vi varit med i RAK (regionala arbetsmiljökommittéer). 
I det lokala arbetsmiljöarbetet har ett antal skyddsombud utsetts.  

FOKUS – forum för karriärutveckling vid SLU 
Den karriär- och kompetensutveckling (FOKUS), som facken och SLU tidigare enats om 
att inrätta med de s.k. kompetenspengarna från trygghetsstiftelsen, har varit 
framgångsrik och styrgruppen har beslutat att projektet ska fortsätta tillsvidare.  

Lönerevisionen 
Revisionen för perioden 2010-10-01—2011-09-30 avslutades väldigt försenat under 
periodens sista dag den 30 september 2011.  
Revisionen för perioden 2011-10-01—2012-09-30 avslutades formellt den 2:a april 2012 
och de nya lönerna, inklusive doktorandernas höjning, kommer att utbetalas med 
aprillönen.  
Vid lönerevisionerna är kontaktpersonerna ute i verksamheten oumbärliga genom deras 
kännedom som de förmedlar till förhandlingsdelegationen inför individförhandlingarna.  

UDS 
Även under det senaste året har UDS genererat ungefär lika mycket arbete för facken 
som hela övriga SLU. Diskussionerna har framförallt gällt schemaläggning av arbetstider, 
höjning av OB-tilläggen, ändringar i arbetstidsavtalet samt byte av arbetstidsavtal på 
klinisk kemiska laboratoriet och bilddiagnostiska kliniken. Ingetdera av ärendena är än så 
länge slutförda. 
 
 
 
 
 
 
SLU den 14 april 2012 
 
 
 
För SACO-S rådet vid SLU:s styrelse, 
   Lars Lundqvist   ordförande  
   Andrus Kangro   vice ordförande  
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