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1. Allmän information 
 

Nytt arbetstidsavtal för lärare/forskare 
Personalavdelningen har kommit med ett förslag till arbetstidsavtal för 
lärare/forskare 
 
Felaktig semesterlön utbetald till föräldralediga 
Det har tidigare framkommit att felaktig semesterlön har betalats ut till några 
föräldralediga. Personalavdelningen har inte åtgärdat problemet, Saco kontaktar 
dem om detta.  
 

2. Från orterna 
 
Umeå 
Endast en kandidat återstår för uppdraget som dekanus vid S-fakulteten. 
Byggnationerna fortgår på campus.  
 
Institutionen för akvatiska resurser (Akva) 
Ett förslag på tjänsteinplaceringar (titlar) av personalen har lagts ut på 
förhandlingswebben och kommer att förhandlas vid dagens tisdagsförhandling. 
Saco har sammanställt de synpunkter som kommit fram vid diskussioner med 
personalen.  
 
Uppsala 
NL-fakulteten: Inget speciellt har hänt. 
Administrationen. Inget speciellt har hänt. 
VH-fakulteten: Ingen ställer upp som kandidat till fakultetsnämndsvalet som 
protest mot den i deras ögon orättvisa behandling som fakulteten utsätts för med 
tanke på det ekonomiska läget och de pågående hyresdiskussionerna.  
 
Alnarp 
Dekanus har ålagt prefekterna att se över ekonomi/personalläge och säga upp 
personal.  
Turbulent rörande valberedningens förslag till ny fakultetsnämnd. 

 
3. SLU:s styrelsemöte den 26 september 

 
Skinnskatteberg: Förslaget om nedläggning som Ulf Heyman presenterade i sin 
utredning har släppts helt av styrelsen.  
 
Prorektor utsedd: Styrelsen utsåg professor Torbjörn von Schantz till ny pro-
rektor, han kommer att tillträda sitt uppdrag den 1 januari 2013. 
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Ekonomisk uppföljning: VH-fakulteten har ännu inte gjort något för att 
förbereda sig inför den kommande försämrade ekonomiska situationen.  
 
Omorganisationsutredningen: Tas upp under punkt 4. 
 
Finansiering av lokaler: Mycket diskussioner om detta vid mötet. Inget beslut 
togs om UDS (Universitetsdjursjukhusets) hyror. Inget beslut togs heller om 
hyresförstärkningar till VH-fakulteten. Styrelsen skickade ett tydligt budskap till 
VH-fakulteten om att de själva måste hantera sitt underskott. Prefekterna vid 
VH-fakulteten har skrivit ett brev till rektor och fakultet där de uttrycker sitt 
missnöje med hur hyres-/lokalfrågorna har hanterats.  
 
Revisionsrapport om processen rörande lokalhanteringen på Ultuna: I 
revisionsrapporten riktades mycket stark kritik mot SLU om hur man har 
hanterat lokalfrågorna på Ultuna.  

 
4. SLU:s Omorganisation 

 
Utredningen föreslår bl.a: 
Tre huvudorter (Umeå, Uppsala och Alnarp) och fyra fakulteter.  
Att samma anslagsfördelningssystem bör gälla för alla fakulteter. 
En tydligare linjeorganisation där fakulteterna kommer att få en ren akademisk 
funktion.  
Att SLU ska byta departementstillhörighet från landsbygdsdepartementet till 
utbildningsdepartementet.  
Att SLU måste byta namn.  
 
Utredningsgruppen anser vidare att nuvarande organisation inte fungerar och 
görs ingenting kommer SLU inte att finnas kvar om 10 år.  
Omorganisationen ska vara klar den 1 januari 2014. Styrelsen var mycket tydlig 
med att SLU måste ta hjälp utifrån för att genomföra denna förändring i 
organisationen. Formellt beslut ska tas vid styrelsemötet i november.  

 
5. Skyddsombudsverksamhet 

 
Monica Östman samordnar skyddsombudsverksamheten på SLU. Hon hjälper 
skyddsombuden med bl.a. information och annan service.  
Skyddsombudsfrågan behöver arbetas vidare med.  

 
6. Övriga frågor 

 
Anställningsordning: SLU:s styrelse har gett personalavdelningen i uppdrag att 
skriva en ny anställningsordning för lärare/forskare.  

 
Förhandlingsordning: Kontaktpersonerna (KP) vill vara mer involverade i 
arbetet och få information om vad deras uppgift är. Alla förhandlingar sker 
numera på webben/tisdagsförhandling. På institutionerna ska det finnas 
samverkansgrupper där frågor om arbetsmiljö och lika villkor hanteras, Saco 
kontaktar personalchefen så han kan ta upp frågan med prefekterna. Det är 
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viktigt att Saco genomför utbildningar för KP på Ultuna för att förtydliga deras 
roll.  
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