
 

NYTT FRÅN SACO 

Sommar! 

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt god sommar och en 
avkopplande semester. 

Sommaruppehåll 
Samtliga fack samt SLU har enats om att ha ett uppehåll under 
sommaren.  

Under tiden mellan 4 juli - 20 augusti har vi inga MBL förhandlingar 
oavsett vilka ärenden det gäller. Men givetvis har personalavdel-
ningen alltid någon som går att nå och det gäller även SACO. 
Lämpligaste sätt att nå oss är med e-post till saco@slu.se. 

Skattereduktion 
Nu blir fackavgiften avdragsgill (igen). 

Avdraget görs utifrån faktiskt inbetald fackavgift. Avdraget införs 
den 1 juli i år och gäller inte retroaktivt. Men medlemmarna behöver 
inte göra någonting. Allt redovisas automatiskt till Skatteverket och 
det kommer att skickas ut kontrolluppgift till medlemmarna också. 

GDPR 
Ingen kan ha undgått att höra om den nya personuppgiftsla-
gen som infördes i slutet på maj. Hur berör det din fackliga 
medlemskap? 

Varje medlemsförbund förser Saco-S med personuppgifter avse-
ende sina medlemmars namn, personnummer och uppgift om för-
bundsmedlemskap. Dessa uppgifter använder Saco-S för att full-
göra organisationens uppgifter enligt de regler som beslutsorganen 
bestämmer. Läs mer... 
Vårt kontaktförbund är Naturvetarna, läs om deras åsikt... 
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Kalender

 4 juli - 20 augusti är det för-
handlingsuppehåll.

 I veckorna 44 - 44 genom-
förs de lönesättande samta-
len.

 Vecka 47 blir det eventuella
oenighetsförhandlingar i
lönerevisionen.

 21 december betalas den
nya lönen ut retroaktivt från
1/10-2018.

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/fortroendevald/gdpr/
https://www.naturvetarna.se/globalassets/1-bli-medlem/gdpr-medgivande-webben-20180426.pdf


Om oss 

Saco‐S är  

förhandlings‐

organisa onen för  

statligt anställda  

akademiker.  

Saco‐S tecknar  centrala 

avtal med  arbetsgivar‐

verket som motpart.  

Saco‐S tecknar  

grundläggande kollek v‐

avtal om ll  exempel 

pensioner, allmänna an‐

ställningsvillkor,  

semester, sjukersä ning 

och  föräldraledighet.  

Lokalt på SLU sker  

förhandlingar: 

 Inför anställning

 Vid arbetsbrist

 I samband med

lönerevisionen

 Arbetsmiljöfrågor

 Vid upprä ande av

olika lokala avtal

 Och mycket mer

Kontakta oss 

Saco@slu.se 

Hemsida: 

www.saco.slu.se 

Lönerevisionen 2018 

Parterna har dels gått igenom gemensam statistik, dels 
efter diskussioner enats kring årets lönebildningsarbete. 

Vi har enats om revisionstidpunkten samt vilka som ska ingå 
och erbjudas lönesättande samtal. Detaljerad information 
kommer att efterhand in i augusti läggas ut på vår hemsida 
www.saco.slu.se.  
Lönesättande samtal genomförs veckorna 40-44, eventuella 
oenighetsförhandlingar sker under vecka 47 samt den nya 
lönen utbetalas 21 december 2018. 

Arbetsmiljö 

Tycker du att arbetsmiljö är viktigt? 

Är du intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats? 
Kontakta saco.Peder@slu.se eller någon i Saco-S-styrelsen.  

Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner ute på institutionerna som blir en länk 
mellan verksamheten och Saco-S styrelsen kommer att 
införas igen under hösten. 

I och med övergången till lönesättande samtal spelade det 
gamla systemet med kontaktpersoner ut sin roll. Nu kommer 
det att byggas upp på lite nytt sätt. Bl.a. kommer alla erbjudas  
utbildning till de nya som utses ute på arbetsställena.  
Mer om allt detta kommer efter sommaren. 

Doktorandnätverk 

Doktorander är speciella eftersom deras anställning mm 
regleras av Högskoleförordningen.  

Det finns intresse av att det bildas ett nätverk så att doktoran-
derna specifikt informeras och kan diskutera arbetsrättsliga 
förhållanden. 
Är du intresserad kan du kontakta saco.Joel@slu.se 

Till sist 

Läs blogg, ny lönestatistik mm på vår hemsida 
www.saco.slu.se. Besök den regelbundet! 



 

 

  
Lars Lundqvist   -   ordförande 
Forskare,  
Institutionen för skogens ekologi och skötsel 
Umeå 
Tel: 090-786 8407, 070-259 58 18 
e-post: SACO.ordf@slu.se 

  
Andrus Kangro   -   1:e vice ordförande  &  webbmaster/
infoansvarig 
Forskningsledare,  
Institutionen för biosystem och teknologi [BT]  
Alnarp 
Tel: 040-41 5479, 070-249 11 53 
e-post: SACO.andrus@slu.se 

  
Maja Reizenstein   -   2:e vice ordförande 
Forskningsassistent,  
Institutionen för akvatiska resurser  
Drottningholm 
Tel: 010-478 4240 
e-post: SACO.maja@slu.se 

  
Katja Puustinen   -   sekreterare 
Klinikveterinär,  
Universitetsdjursjukhuset [UDS] 
Uppsala 
Tel: 018-67 1085, 018-67 1304 
e-post: SACO.katja@slu.se 

  
Joel Markgren   -   doktorandrepresentant 
Doktorand, 
Institutionen för växtförädling 
Alnarp 
Tel: 040-41 5000 (vx) 
e-post: SACO.joel@slu.se  

  
Peder Axensten   -   ledamot & arbetsmiljöansvarig 
Forskningsingenjör, 
Institutionen för skoglig resurshushållning 
Umeå 
Tel: 090-786 8500 
e-post: SACO.peder@slu.se  
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Örjan Berglund   -   ledamot 
Forskare, 
Institutionen för mark och miljö  
Ultuna 
Tel: 018-67 1186 
e-post: SACO.orjan@slu.se 

  
Annelie Carlsson   -   ledamot 
Projektledare, 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa [HMH] 
Skara 
Tel: 0511-6 7137 
e-post: SACO.annelie@slu.se 

  
Maja Malmberg   -   ledamot & likavillkorsansvarig 
Forskare, 
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 
(BVF) 
Uppsala 
Tel: 018-67 2777  
e-post: SACO.malmberg@slu.se 

  
Andjela Milovanovic   -   ledamot 
Internationell handläggare, 
Enheten för student- och karriärstöd  
Alnarp 
Tel: 040-41 5006  
e-post: SACO.andjela@slu.se 

  
Anna Mårtensson   -   ledamot 
Professor, 
Institutionen för mark och miljö  
Uppsala 
Tel: 018-67 1222  
e-post: SACO.anna@slu.se 


