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1. Förhandlingar om samverkan  

 
En översyn av organisationen för arbetsmiljö och lika villkor pågår. Arbetet har 
initierats av Martin Melkersson och syftet är att samordna arbetet i större 
utsträckning. Arbetet påbörjades i april och ska vara färdigt i oktober.  
Arbetsmiljöarbetet är för närvarande organiserat geografiskt medan lika 
villkorsarbetet är organiserat i linjen. 
 
Arbetsmiljö och säkerhet 
 

Lika villkor 

Ordförandekonferens arbetsmiljö och 
säkerhet (OKAS) 

Ordförandekonferens lika villkor 
(OKLV) 

Regionala arbetsmiljökommitteér Lika villkorsutskott på 
fakulteter/motsvarande 

Samverkansgrupper på 
institution/motsvarande enheter 

Samverkansgrupper på 
institution/motsvarande enheter 

 
2. Förhandlingar om villkor vid fältarbete 

 
Förhandlingar pågår om villkor vid fältarbete. Ett förslag till nytt avtal har tagits 
fram av SLU. Detta har efter stark kritik från facken lagts åt sidan. Istället bryts 
avtalet ned i delar och avtal tas fram för de olika delarna.  

 
3. Allmän information 

 
Finansiering högre tjänster  
Gruppen har sitt sista möte imorgon. De har haft svårt att komma överens 
eftersom fakulteterna har så olika sätt att se på frågan. Förmodligen utmynnar 
arbetet i ett principbeslut som blir en balans mellan trygghet och strategiska 
beslut.  
 
Schemaläggning UDS 
Förhandlingar pågår om schemaläggning på UDS. Vidare pågår diskussioner om 
hur semesterdagar dras när man arbetar deltid/är föräldraledig och går på 
listtjänstgöring.  
 
Skara 
Möte med prefekten på HMH ska hållas. Prefekten behöver mer stöd från 
personalavdelningen.  
På institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) har man nu upptäckt 
att man behöver lärare från Skara för att kunna klara undervisningen i höst. 
Bollen ligger hos prefekten på HUV.  
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Två lokala avtal för lärare som ska flytta till Uppsala är klara.  
 
Lönerevision 
Kick-off möte om lönerevisionen hålls i eftermiddag.  

 
4. Från orterna 

 
Umeå 
Förändringar i lokalbokningssystem kan krångla till det för lärare och studenter. 
FN-möte om bl.a. revidering av delegationsordning för S-fakulteten. 
Tre representanter utsedda till rekryteringsgruppen för ny rektor. Alla tre 
kommer från samma institution och ingen av dessa är jägmästare.  Detta blir en 
”dålig” representation av S-fakulteten. 
Viktigt att förhandlingswebben blir tydligare när det gäller pågående 
övertaligheter.  
 
Uppsala 
VH-fakulteten och UDS:  
Mycket fokus på den förestående flytten till VHC.  
Administrationen:  
Inget speciellt att rapportera.  
NJ-fakulteten: 
UN-möte nästa vecka. 
Info om att det finns problem som behöver lösas i en av samverkansgrupperna. 
 
Skara 
Många hoppar av från Skara och ställer sig på uppsägningsbar plats. 
 
Akvatiska resurser 
Arbetsmiljöproblem finns som har pågått under flera år. 
 
Alnarp 
Hos de tre VH-institutioner som inte är lokaliserade på Ultuna finns missnöje 
gentemot fakultetsledningen.  
En medlem har fått SIDA-pengar för utlandsarbete och det är oklart vad som 
gäller rörande anställning, försäkringar etc. 

 
5. Övriga frågor 

Vissa övriga frågor togs upp under tidigare punkter. 
Diskussion om att SLU inte för tjänsteanteckningar, och vad som bör göras åt 
detta.  

 
6. Nästa möte 

Onsdag den 18 juni kl. 10.00. 
 

 

2 
 


