
 
Styrelsemöte i Saco-rådet vid SLU 

den 27 februari 2013 
 

 
 
 
 

1. Allmän information 
 

SLU:s styrelsemöte den 20 februari i Uppsala 
Vid mötet diskuterades/rapporterades om fakultetsstruktur, lokalisering av 
utbildningar samt beslut om att utbildningar i Skara flyttas till Uppsala, styrning 
av byggprocesser på SLU, årsredovisning och Campus Ultuna.  

 
Listavtal  
Listavtalet är korrekturjusterat.  

 
2. Från orterna 

 
Skara 
Det tog tid för personalen att få information om styrelsens beslut.  
Trygghetsstiftelsen har varit i Skara för att informera om trygghetsavtalet.  
Det kan bli svårt för SLU att få med sig personal från Skara till Ultuna.  
SLUs ledning har varit i Skara för att informera om beslutet.  
I mars kommer representant från Saco-rådet SLU och NV att besöka 
medlemmarna i Skara. En samordningsgrupp för hantering av flytten av 
djurutbildningar från Skara till Uppsala kommer att bildas. 
 
Institutionen för akvatiska resurser (Akva) 
Institutionen har lämnat in en arbetsbristanmälan rörande nio tjänster och en 
arbetsbristförhandling har genomförts.  
Prefektval kommer att genomföras under våren och personalen har möjlighet att 
lämna förslag till dekanus. 
 
Alnarp 
Tillsättning av prefekter för de nya institutionerna pågår.  
 
Uppsala 
 
Kontaktpersons-träff kommer att hållas onsdag den 20 mars kl. 14-15 på 
kansliet.  
Prorektor Torbjörn von Schantz har sitt första frukostmöte idag med personal på 
Ultuna för att diskutera förändringsarbetet. Liknande möten kommer att hållas 
på Alnarp, i Skara och i Umeå. 
 
Det har hållits möte i nya fakultetsnämnden för VH.  
 
Universitetsdjursjukhuset (UDS) 
Diskussioner och oro bland personalen gällande ny schemastruktur.  
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SULF-föreningen 
SULF kommer att hålla ett seminarium om pensioner. 
 
Umeå 
Ombyggnationer färdiga och inflyttning i nya huset har påbörjats.  
 
Ny ombudsman på Naturvetarna 
Erik Allard är ny ombudsman på NV. Han planerar att försöka vara en dag i 
veckan på kansliet på Ultuna och planerar att åka runt till alla orter under året.  

 
3. Förändringsarbetet på SLU 

 
I samband med att SLU:s förändringsarbete diskuteras i rektors ledningsråd 
kommer SACO och ST att vara adjungerade till gruppen.  
Ett förslag arbetas fram för ett inriktningsbeslut i SLU:s styrelse i april. Beslut 
planeras sedan att tas vid styrelsemötet i juni.  
En viktig del i arbetet är harmonisering dvs. att samma förutsättningar för 
arbetet ska råda oavsett vilken fakultet man tillhör.  
En arbetsgrupp har gjort en genomgång av tidigare förändringsprocesser vid 
SLU och gjort en rapport över detta.  

  
4. Årsmöte  

 
Preliminärt datum för årsmötet är tisdag den 23 april.  

 
5. Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor. 
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