
 
Styrelsemöte i Saco-rådet vid SLU 

den 13 november 2012 
 

 
 
 
 

1. Allmän information 
 

Förhandlingschefen tjänstledig 
Förhandlingschef Jan Holmström kommer att vara tjänstledig för annat arbete 
från och med 1 december och ett år framåt. Personalavdelningen söker ersättare.  
 
Lars Ullgren (tidigare medarbetare vid personalavdelningen) kommer att 
anställas på deltid för att agera mentor för personalhandläggarna.  

 
Listavtal 
Personalavdelningen har gått igenom listavtalet och kontrollerat det gentemot 
gällande lagtext. Endast redaktionella ändringar har gjorts.  
 
Nytt arbetstidsavtal för lärare/forskare 
Personalavdelningen har kommit med ett förslag till nytt arbetstidsavtal för 
lärare/forskare.  
 
Anställningsordning – utkast 
Ett utkast till anställningsordning har kommit från personalavdelningen. SLUs 
styrelse räknar med att få ett förslag till anställningsordning till styrelsemötet i 
december.  

 
2. Från orterna 

 
Alnarp 
Försöksstationen Rånna kommer att läggas ned. MBL-förhandlingar har inte 
skett, vilket har lett till att tvisteförhandling kommer att genomföras.  
Dekanus Tiina Saarap lämnar sitt uppdrag till nyår. 
Dekanus har ålagt de avgående åtta prefekterna att sanera ekonomin inför byte 
av fakultetsnämnd och omorganisation av institutionerna.  
Ett möte mellan facken och den nya fakultetsledningen är inplanerad. 

 
Skara 
Mycket diskussioner förs om organisationsutredningen och många är oroliga. 
Det ekonomiska läget har blivit sämre och neddragningar kommer att ske. 
Befordransärendena har nått universitetsdirektören. Han har gett personalchefen 
i uppdrag att meddela VH-fakulteten att hantera dessa ärenden på ett korrekt 
sätt. 
 
Stämningen är rätt dämpad efter presentationen av grundutbildningsutredningen 
på SLU:s styrelsemöte förra veckan där det föreslogs att större delen av Skaras 
utbildningsverksamhet ska läggas ned.  
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Turbulens efter dekanavhopp på VH-fakulteten förra veckan.  
Prefekterna har skrivit ett kritiskt brev till fakulteten om deras syn på de 
framtida hyrorna.  
Valberedningens förslag på ny fakultetsnämnd 2013-2015 har precis 
presenterats.  

 
Uppsala 
NL-fakulteten:  
Fakultetsnämndsval den 15 november.  
 
Administrationen: 
I huset där bl.a. Student- och utbildningsservice (SUS) sitter har det framkommit 
att radonnivån i källaren har varit mycket förhöjd under flera år utan att 
Akademiska hus har meddelat detta. Personalen har nu flyttats och SLU lokaler 
har kontaktats. Ärendet har överlämnats till en extern advokatfirma.  
 
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.  
 
Institutionen för akvatiska resurser (Akva): 
Avdelningsmöte för institutionen denna vecka.  
I budgetpropen fick HaV en rejäl nedskärning. I dagarna pågår möten och 
diskussioner mellan ledningen och HaV om vilken verksamhet som ska 
prioriteras/nedprioriteras.  
 
Umeå 
Byggnationerna på campus är snart färdiga.  
Ny dekanus och fakultetsledning har valts.  
 
 

3. SLU:s styrelsemöte den 6 november 
 

Grundutbildningsutredningen: Utredningen presenterades av 
utredningsgruppens ordförande. (För information om utredningens innehåll se 
vidare SLU:s hemsida.)  
 
Prorektor Lena Andersson-Eklund: Styrelsen beslutade att Lena Andersson 
Eklund skall utses till vice-rektor för grundutbildningen och hon kommer att 
vara adjungerad till styrelsen.  
 
Hyror och finansiering av lokaler: SLUs ekonomi ser bra ut på lång sikt men 
personalnedskärningar kommer att bli nödvändiga. Beslut togs om viss 
hyresförstärkning till VH-fakulteten.  
 
Universitetsdjursjukhuset (UDS): UDS framtid håller på att utredas.  

 
SLU:s Omorganisation: Styrelsen var mycket tydlig med att omorganisationen 
ska genomföras från och med 1 januari 2014. Rektor kommer att utse en 
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organisation som ska ansvara för omorganisationsarbetet. Arbete kommer att 
ledas av prorektor. En styrgrupp ska utses med utskott och arbetsgrupper.  

 
 

4. Grundutbildningsutredningen 
 

Skinnskattebergs verksamhet berörs inte av utredningen. 
Hippologernas utbildning bör koncentreras till Strömsholm.  
Ett råd ska bildas som både kan ta beslut om vilka utbildningar som ska bedrivas 
och även ta beslut om vilka medel som ska knytas till dessa.  
Utredningen rekommenderar att SLU ska kraftsamla kring de områden som 
universitet är expert på. 

 
5. Lönerevision 

 
SLU ska lämna lönebud 1 idag 13 november.  

 
6. Övriga frågor 

 
SLUs styrelsemöte den 18 december i Skara.  
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