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Styrelsemöte i Saco-S föreningen vid SLU 

den 7 april 2015 
 

 
 
 
 

1. Omställningsavtalet 
 
Diskussioner pågår med SLU om hur de centrala omställningsmedlen ska 
användas framöver. Hittills har medlen använts till fokussamtal, 
fortbildningskurser och subventionering av delpensioner. SACO föreslår att 
fokussamtal och subventionering av delpensioner prioriteras i fortsättningen.  

 
2. UDS 

 
Många diskussioner pågår parallellt med UDS: 
1. Nytt schemautläggningssystem har köpts in.  
2. OB-ersättning för TA-personal ses över.  
3. Utbildning (kurs) för veterinär som är anställd på specialisttjänstgöring ska 

schemaläggas så att den genomförs på arbetstid.  
4. Verksamhetsdagar/personaldagar ska läggas på arbetstid.  
5. Uppföljning och kontroll av scheman för 2014 pågår.  
 

3. Allmän info 
 

Utredningsarbetet ” Finansiering av högre tjänster” fortsätter.  
 
Den lokala förhandlingsordningen bör omförhandla och uppdateras. En viktig 
del är hur man ska få MBL § 19 att fungera, dvs. att arbetsgivaren är skyldig att 
fortlöpande lämna information om verksamhetens organisation, planering och 
utveckling, ekonomi och budget, samt riktlinjer för personalpolitiken. 
 
Arbetsgivaren kan inte tvinga anställda att ta ut sparade semesterdagar utan är 
tvungen att betala ut dessa om anställningen upphör. Arbetsgivaren kan dock 
kräva att personalen tar ut årets semester, exempelvis fyra sammanhängande 
veckor under sommaren. 
 
Avtalet om doktorandstegen är påskrivet. Doktoranden är ansvarig för att själv 
hålla kontroll på nettotiden, dvs. när ett, två, och tre års nettotid uppnås.  
 

4. Från orterna 
 

Umeå 
Inget av allmänt intresse. 
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Uppsala 
- Administrationen: Besparingar diskuteras. Under året börjar ny personalchef, 

ny överbibliotekarie, ny kommunikationschef, ny rektor och ny prorektor. 
- UDS: Se punkt 7 ovan.  
- VH-fakulteten: Fakultetsnämndsmöte förra veckan.  
- NJ-fakulteten: Inget av allmänt intresse. 

 
Skara 
Inget av allmänt intresse. 

 
Alnarp 
Inget av allmänt intresse. 
 

 
5. Övriga frågor 

 
Nästa Utbildningsnämndsmöte sammanfaller med SACO:s årsmöte den 23 april. 
Ingen från SACO kan därmed delta. 

 
6. Nästa möte 

 
Torsdag den 23 april: 

• Årsmöte kl. 10-12 
• Styrelsemöte kl. 13-14 

 
 
 


