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Styrelsemöte i Saco-S föreningen vid SLU 

den 6 oktober 2015 
 

 
 
 
 

1. Lönerevision 
 

Information om lönesättande samtal till medlemmarna har genomförts i Alnarp 
(14/9), Umeå (18/9) och Ultuna (29/9). Skara kopplades upp via video till 
Ultunainformationen.  
Revisionsarbetet fortsätter enligt plan. 

 
2. Omställningsavtalet 

 
Nytt lokalt omställningsavtal måste tecknas före årsskiftet. Enighet måste nås 
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. 
Hittills har 0,5 % av lönesumman avsatts. Från och med 1 januari 2016 ändras 
detta till 0,3 %. 
Medlen används till fokussamtal, delfinansiering av delpensioner och 
omställningsåtgärder (ex. fortbildning). Personalavdelningen vill fortsätta med 
samma upplägg. Möte med personalavdelningen den 19 oktober.  

 
3. Allmän information 

 
SLU har tecknat nytt bemanningsavtal med Poolia.  
Universitetsdirektören (Martin Melkersson) har informerat om att besparingar är 
på gång inom administrationen. Detta ska ske genom effektivisering och naturlig 
avgång.  
Ingenting har hänt i förhandlingarna om reseavtalet. 
Val prorektor: Hörandeförsamlingens förslag har gått vidare till SLU:s styrelse.  
Nästa år kommer internrevisionen att bl.a. studera hur ärenden bereds inför 
beslut. Fokus kommer att ligga på fakultetsnämndernas ärendehantering. 

  
4. Från orterna 

 
Umeå 

Snart fakultetsnämndsmöte.  
Valberedningen har kommit med ett förslag till ny fakultetsnämnd. 

 
Uppsala 

VH: FN-möte för två veckor sedan.  
UDS: UDS-nämnden har haft möte. Bl.a. ekonomin och stängningen 
av delar av verksamheten under sommaren diskuterades.  
UDS har även diskuterades på SLU:s styrelsemöte.  
NJ-fakulteten: Ganska lugnt. Vänteläge inför nästa fakultetsnämnd. 
Förslag på ny fakultetsnämnd har presenterats. FN-möte. 
Administrationen: Inget att rapportera. 
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Skara 

Övertaligheterna som blev resultatet av flytten av utbildningarna till 
Ultuna löper på och den övertaliga personalen har sagts upp. 

 
Akvatiska resurser 

 
God ekonomi. Nya tjänster tillsätts (professor, lektorer och 
doktorander).  
Nedläggning av lokalkontor i Karlskrona. Verksamheten ska flyttas 
till Lysekil. Arbetsmiljöproblem i Karlskrona.  

 
Alnarp 
  

Valberedningen har lagt ut förslag till ny fakultetsnämnd.  
Ny tillsättning av prefekter.  
Personalspecialisten Kristin Larsson kommer att arbeta mer med 
arbetsmiljöfrågor. Cecilia Mårtas kommer att sköta löpande 
personalärenden. 
 

5. Övriga frågor 
 

Förhandlingsordningen för hantering av ärenden till SLU styrelse är uppsagd. 
Kommer att diskuteras med personalchefen som ansvarig för MBL-
förhandlingar. 

 
6. Nästa möte 

 
Tisdagen den 1 december kl. 09.30. 

 
 


