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Första nyhetsbrevet! 

Välkommen till Saco-S vid SLU:s första nyhetsbrev. Som ett steg i 
att förbättra kommunikationen med medlemmarna på SLU kom-
mer vi från och med i år att skicka ut ett nyhetsbrev fyra gånger 
om året. I nyhetsbrevet kommer vi att ta upp arbetet med  
förhandlingar, lönerevisionen, arbetsmiljö, avtal och annat  
matnyttigt för SACO-medlemmarna på SLU. 

Rapport årsmötet  

Onsdag 26 april hade Saco-föreningen vid SLU sitt ordinarie årsmöte. Val-
beredningen gjorde sitt bästa för att skapa aktivitet genom att nominera 
fler ledamöter än vad stadgarna medger. Efter lite diskussioner lämnade 
valberedningen mötet en stund och återkom med ett reviderat förslag 
som klubbades igenom.  

En formell motion hade inkommit. Motionären yrkade att föreningen ska 
verka för att studentarbeten inte publiceras i Epsilon eftersom lärare läg-
ger ner extra arbete för att inte förknippas med arbeten av låg kvalitet. 
Motionen röstades ned, men frågan har tagits upp med rektor.  

Nya styrelsen: 
- Lars Lundqvist, ordförande 
- Andrus Kangro vice ordförande 
- Anneli Lundkvist, sekreterare 
- Katja Puustinen, ledamot 
- Sharon Hill, ledamot 
- Peder Axensten, ledamot 
- Birgitta Johansson, ledamot  
- Maja Reizenstein, ledamot 
- Jonathan Sohl, ledamot 
- Joel Markgren, ledamot  
- Maja Malmberg, ledamot 
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Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbete, såväl inom som utanför SLU, har 
tidigare mest handlat om den fysiska arbetsmiljön 
och SLU:s fysiska arbetsmiljö varierar oerhört myck-
et. Vi har medarbetare över hela Sverige. Förutom i 
kontorsmiljö bedrivs arbete till havs, i sjöar, i skogen, 
till fjälls, på odlingsmark, i djurstallar och djurhagar,  
i laboratorier och kontorsmiljöer av olika slag med 
alla olika risker som följer. 
 

Prioriterade frågor 

För ett år sedan diskuterade Saco-S vid SLU:s styrelse 
vad vi kunde göra för att förbättra SLU:s arbetsmiljö-
arbete. Vi bestämde oss för att prioritera och arbeta 
för: 
 bättre administration av skyddsombud, huvud-

skyddsombud och fler engagerade som skydds-
ombud. Efter ombyggnationer och byte av  
administrativa verktyg behövde framför allt  
Ultuna campus en uppryckning, eftersom det i 
skrivande stund saknas huvudskyddsombud på 
Ultuna. 

 mer enhetliga och fungerande skyddskommittéer, 
det som kallas för regional arbetsmiljökommitté, 
RAK, på SLU. 

 att tillsammans med arbetsgivaren få till ett 
centralt forum där de fackliga organisationerna 
och arbetsgivaren kan diskutera långsiktigt ar-
betsmiljöarbete och hur det ska organiseras. 

 

Resultat 

Tillsammans med SEKO och ST är vi i princip över-
ens med arbetsgivaren om hur vi ska anmäla och 
administrera vilka som är skyddsombud. Vi har  
kallat alla, och träffat många, av Ultunas skydds-
ombud för att starta en process som vi hoppas ska 
leda fram till att vi får huvudskyddsombud till alla  
Ultunas huvudskyddsområden.  Förhoppningsvis 
hinner vi innan sommaren inleda lite raggningsför-
sök på de arbetsplatser som saknar skyddsombud. 
 
Och många arbetsplatser vid SLU saknar skydds-
ombud. Har ni ett skyddsombud där du arbetar? 
Diskutera annars detta med dina kollegor – kanske 
borde ni utse någon som ni har förtroende för? 
Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 
  
Peder Axensten, Saco.peder@slu.se 
Maja Reizenstein, Saco.maja@slu.se 

Arbetsmiljö i lab, foto Jenny Svennås-Gillner, SLU 
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Om oss 

Saco-S är  

förhandlings-

organisationen för  

statligt anställda  

akademiker.  

Saco-S tecknar  centrala 

avtal med  arbetsgivar-

verket som motpart.  

Saco-S tecknar  

grundläggande kollektiv-

avtal om till  exempel 

pensioner, allmänna an-

ställningsvillkor,  

semester, sjukersättning 

och  föräldraledighet.  

Lokalt på SLU sker  

förhandlingar: 

 Inför anställning 

 Vid arbetsbrist 

 I samband med  

lönerevisionen  

 Arbetsmiljöfrågor 

 Vid upprättande av 

olika lokala avtal  

 Och mycket mer 

 

Kontakta oss 

Saco@slu.se 

Hemsida: 

www.Saco.slu.se 

Biblioteket i Alnarp, foto Viktor Wrange, SLU 

Aktuella förhandlingar 

Vad händer vid UDS? 

Hösten 2016 genomfördes en utredning med uppdraget att skapa 
en väl fungerande bas för grundutbildning och forskning och ett 
bättre samspel mellan UDS (Universitetsdjursjukhuset) och VH-
fakulteten. Till hösten börjar den processledare som ska organisera 
samverkan mellan UDS och VH-fakulteten. Saco har bidragit med 
synpunkter under utredningens gång och kommer vara represente-
rade i det nya rådet för djursjukvård, klinisk forskning och utbild-
ning.   

Nya arbetstidsavtal 
samverkan mellan UDS och VH-fakulteten. Saco har bidragit med 
synpunkter under utredningens gång och kommer vara represente-
rade i det nya rådet för UDS och VH.   

Mer om de nya avtalen hittar du på Saco-S vid SLU:s hemsida, 
www.saco.slu.se, eller på SLU:s medarbetarwebb. 
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