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1. Allmän information 
 

Reseavtalet 
Reseavtalet har justerats. Några nyheter är att man får ta ut reseförskott och 
restid räknas som flextid för de anställda som går på kontorsarbetsidsavtalet. För 
de som har årsarbetstid så räknas all restid in i arbetstiden.   
 
Nytt avtal för fältarbete 
Avtalet för säsongsanställda fältarbetare håller på att justeras.  
 
Lönebildningskurs 
Representanter från Saco-rådet SLU och personalavdelningen kommer att delta i 
en lönebildningskurs. 
 
Ordförandemöte 
Ordförandemöte med Saco, Seko, ST och personalchef kommer att hållas 11-12 
april. 
 

2. Från orterna 
 
Umeå 
Inget att rapportera. 
 
Alnarp 
Anställningsprocessen för prefekter pågår.  
Personalchefen har besökt Alnarp. 
 
Uppsala 
Ett stort antal övertalighets processer pågår, med många oroliga medlemmar som 
följd. Totalt har antalet anställda (hela SLU) minskat med 222 personer under 
perioden 1 oktober 2012 – 7 februari 2013.  
Möte har hållits i fakultetsnämnden för VH.  

 
Universitetsdjursjukhuset (UDS) 
UDS-direktören (Mia Runnérus) kommer att lämna sin tjänst för annan 
anställning fr.o.m. 1 juli i år. Hon kommer att fortsätta vara involverad i VHC-
projektet fram till årsskiftet.  
Ob-ersättningens storlek är en ständigt pågående diskussion. 
Mellanchefsbefattningar har enligt avtal rätt till övertidsersättning. 

 
Institutionen för akvatiska resurser (Akva) 
Arbetet med övertaligheter pågår.   
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Prefektval ska genomföras. 
Institutionen ska få en ämnesprofessur och ett samverkanslektorat med 
finansiering från NL-fakulteten. 

 
Skara 
Prefektval är på gång och en grupp är tillsatt för att ta fram lämpliga kandidater. 
Representant från Saco-rådet SLU och NV har besökt Skara för att träffa Saco-
medlemmarna, även prorektor var där. 
En samordningsgrupp för hantering av flytten av djurutbildningar från Skara till 
Uppsala har bildats. Saco och ST har blivit inbjudna att delta. 

   
3. Förändringsarbetet på SLU 

 
Arbetet fokuseras nu kring fakultetsöversynen. Ett nytt förslag om 
fakultetsstruktur har arbetats fram av dekangruppen som övriga i ledningsrådet 
nu får ta ställning till. Ett stormöte är inplanerat under april för att presentera 
förslaget för personalen. Mötet kommer att genomföras innan nästa möte för 
SLUs styrelse. Man har påbörjat arbetet med det s.k. harmoniseringsarbetet. 

 
4. Upplösning av Saco-rådet och bildande av en Saco-S-förening  

 
Frågan har väckts huruvida Saco-rådet bör läggas ned och en Saco-S-förening 
bildas istället. En viktig aspekt med en sådan förändring är att medlemmarna får 
större inflytande genom att de har rätt att delta och rösta vid Saco-föreningens 
årsmöte. Frågan bordlades till den 27 mars. 

 
5. Årsmöte  

 
Datum för årsmötet är tisdag den 23 april klockan 13-15.  

 
6. Övriga frågor 

 
Viktigt att aktivera kontaktpersonerna (KP) och tydliggöra deras roll så att de 
vet vad de har för uppdrag/mandat. Detta ska vi försöka göra bl.a. genom att 
erbjuda utbildningstillfällen, seminarier och att ta fram ett dokument där det 
framgår vad som ingår i en KPs arbetsuppgifter. 
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