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Styrelsemöte i Saco-S föreningen vid SLU 

den 19 juni 2017 
 

 
 
 
AG= Arbetsgivaren 
FN=Fakultetsnämnd 
KP=Kontaktperson för SACO 
NV=Naturvetarna 
LTV=Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 
NJ=Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 
S=Fakulteten för skogsvetenskap 
VH=Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
UDS=Universitetsdjursjukhuset 
UN=Utbildningsnämnden 
REB=Rektorsbeslut 
 

 
1. Uppföljning styrelsens arbete. 

Förtroendetid, representation i nämnder mm. 
 
 

2. Lägesrapport från respektive arbetsgrupp 

- Rutiner, lathundar  
 

- Medlemskontakter, KP: Nyhetsbrev på väg ut till medlemmar, uppföljning 
av frågan kring KP.  

 
- Arbetsmiljö: Skyddsombud finns nu för Ulls hus. Diskussioner pågår vid 

UDS/VH om att hitta skyddsombud.  
 

- Kompetensförsörjning, karriärvägar  
 

- Valförsamlingarnas sammansättning: Diskussion med AG pågår.  
 

- Lokala kollektivavtal: En uppdaterad lista på alla giltiga lokala kollektivavtal 
finns nu hos personalavdelningen. Dessa läggs även ut på Saco SLU:s 
hemsida. 

  
- UDS: Facken har haft möten med UDS-ledningen under våren. Vid mötena 

har överenskommelser gjort om åtgärder som skulle vidtas, dessa åtgärder 
har inte genomförts. Personalchefen kommer att få en lista på detta. Ny 
chef på UDS-smådjur (Catarina Kjellerstedt) från och med september i 
höst. 

 
 

3. Friskvårdstimmen 

Personalavdelningen ville skriva avtal om att ta bort friskvårdstimmen och öka 
friskvårdspengen. Facken nekade. AG tog då ensidigt beslut om att ta bort 
friskvårdstimmen. Beslutet fanns inte med på REB-listan. Personalchefen drog 
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det muntligt för rektor som sedan tog beslut. Många medlemmar har blivit 
upprörda och ifrågasatt Saco:s agerande i frågan. 
Information till medlemmar skickas ut från Saco.  

 
 

4. Övriga frågor 

Datadirektivet, 1 maj 2018: Första maj 2018 kommer ny lagstiftning rörande 
personuppgifter som innebär skärpt hantering av personuppgifter. Det är oklart 
hur detta kommer att påverka hanteringen av personuppgifter mellan fack och 
AG (ex. förhandlingswebben). Kontakt kommer att tas med NV och Saco-S för 
att höra hur de tänker agera i frågan. 
 
Stipendiedoktorander: Doktorandrådet har kontaktat rektor om 
stipendiedoktorander som får problem med finansieringen när det blir strul med 
utbetalningar hemifrån. Svaret från rektor blev att om en doktorand inte kan 
fortsätta studierna pga. ekonomiska skäl så ska prefekten erbjuda en ettårig 
anställning som doktorand.   
 
Förhandlingsrätt: Diskussion kring vilka personer/anställda vi får förhandla om.  
 
UDS löneyrkanden. 
 
UDS – Skyddsombud och arbetsmiljö: Diskussion kring läget och åtgärder.  
 
Ordförandebloggen: Jour under sommarsemester. Denna fråga måste regleras 
i avtal innan nästa sommar.  

 
 

5. Nästa möte 

Tisdag den 5 september. 
 


