
 
Styrelsemöte i Saco-föreningen vid SLU 

den 17 december 2013 
 

 
 
 
 

1. Allmän information 
 
Delförening doktorander 
En delförening för doktorander har bildats. Val till styrelsen ska ske i januari. 
SACO-S föreningens styrelse beslutar formellt om bildandet av delföreningar 
och om anpassning av stadgar för en delförening.  
Ordförande i delföreningen bör lämpligen vara medlem i SACO-S föreningens 
styrelse. Vidare kan kontaktpersoner ingå som ledamöter i föreningen.  
(Frågan om att bilda en delförening för UDS väcktes.) 
 
SLU: styrelse 
SLU:s styrelse har möte den 18 december. Detaljer rörande Utbildningsnämnden 
(UN) kommer att spikas. Ny styrelse tillträder efter nyår. 
 
Kostnader för utbildning 
Personal som uppmanas av SLU att gå vissa utbildningar ska inte själv betala för 
detta. Arbetsgivaren ska stå för kostanderna. 
 
Arbetstidsavtal 
Diskussionerna om nytt arbetstidsavtal ligger nere. 
 
Excellent lärare 
Förslaget om excellent lärare ska gå på remiss till fakulteterna. Sedan ska det 
åter till ledningsrådet. 

 
2. Förändringsarbetet på SLU 

 
Vid det senaste mötet med SLU:s ledningsråd konstaterade rådet att de i 
huvudsak var nöjda med hur informationen om förändringsarbetet har gått ut till 
verksamheten.  
Till den nya utbildningsnämnden (UN) har SACO rätt att utse en representant.  

 
3. Lägesrapport - Skara 

 
Den 13 december hade den mindre ”styrgruppen” möte om Skara.  
Annonser rörande tre adjunktstjänster på djursjukskötarprogrammet på KV 
(Kliniska vetenskaper) har gått ut. Anställda i Skara kan söka och få förtur på 
dessa tjänster.  
Många anställda är oroliga och vet inte vad som gäller.  
När anställda i Skara tar jobb i Uppsala förväntar sig SLU att man flyttar till 
Uppsala efter ett år.  
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Saco-S föreningens ordförande har föreslagit att ledningsrådet ska ta upp Skara-
frågan eftersom det finns många oklarheter som behöver redas ut. 
I slutet av veckan kommer Saco-S föreningen att ha videomöte med ett antal 
medlemmar i Skara. 

 
4. Styrelsens arbete 

 
Större omorganisationer ska förhandlas. Mindre förändringar i lokal arbetsmiljö 
ska hanteras lokalt i samverkansgruppen. Uppstår oro eller problem är prefekten 
skyldig att ta tag i detta. 
 
Stora problem med att rekrytera skyddsombud. Ombuden utses av personalen. 
Fackets enda roll är att anmäla att skyddsombud har blivit utsedda på 
arbetsplatsen. Skyddsombuden har rätt att säga till sina arbetsledare att tid måste 
avsättas för deras skyddsombudsarbete.   

 
5. Från orterna 

 
Alnarp 
Beredskapsverksamheten för Service kommer att upphöra.  
Den professor som tidigare blev anklagad för fusk blev friad i disciplinnämnden.  
Oklart vem som ”äger” IT-frågorna på Alnarp. 
 
Umeå 
Inget speciellt att rapportera. 

 
Uppsala 
VH-fakulteten är försiktigt positiva om ekonomin. I övrigt inget speciellt att 
rapportera. 
 
Skara 
Se punkt 3. 

  
6. Övriga frågor 

 
Öppet hus, gemensamt för Saco/Seko/ST, planeras. 

 
7. Kommande möte 

 
Datum för vårens möten är inte bestämda än.  
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