
 

 

NYTT FRÅN SACO 

Inför årsmötet + lite info 

Onsdagen den 24 april har vi vårt årsmöte. Dagordning mm 
finns på sidan 4 i detta nyhetsbrev efter lite annan intressant 
information. 
 
 

Var en MEDarbetare  
Sacos guide för civilkurage på jobbet  

Saco står upp för alla människors lika värde, individens förmåga 
och kollektivets styrka. Varje människa är en unik individ, men 
tillsammans kan vi bli ännu bättre. Vi vill bygga ett kunskapssam-
hälle, som sprudlar av kreativitet och idéutbyte. För att det ska fun-
gera måste alla människors kunskap tas tillvara och ingen bli diskri-
minerad på arbetsmarknaden. 

Vi vill motverka tystnadskultur i arbetslivet och främja en inklude-
rande arbetsmiljö. Vi vill att alla människors kunskap ska tas tillvara 
och att ingen ska bli diskriminerad på arbetsmarknaden. 

 

 

 

 
Läs mer på: www.varenmedarbetare.nu 
 

Arbetsmiljöorganisation vid SLU 

På SLU har på initiativ av de tre personalorganisationerna inrättats 
en central arbetsmiljökommitté, SLU-AK. SLU-AK arbetar med 
övergripande och strategiska arbetsmiljöfrågor. SLU har också en 
ny beskrivning av organisation för arbetsmiljöarbete på alla nivåer. 

Skiss över den nya organisationen på nästa sida. 

Saco-S vid SLU, nyhetsbrev  Nummer 7  april 2019 

Kalender 

 Den 24 april avhålls vårt 

årsmöte i Saco-föreningen 

vid SLU. 

 I maj förväntas alla bli er-

bjudna medarbetarsamtal. 

 

https://www.saco.se/var-en-medarbetare/start/
https://www.saco.se/studieval--karriar/pa-jobbet/sa-satts-din-lon/saco-lonesok/


 

 

SLU:s arbetsmiljökommitté, SLU-AK 
Sammansättning: Rektor (ordförande) eller den hen bemyndigar,  ordförande i samtliga RAKar, perso-
naldirektör, chefen för utbildningsavdelningen samt chefen för infrastrukturavdelningen, en företrädare 
för varje personalorganisation (SACO, SEKO, ST), representant för SLUSS och fyra huvudskyddsom-
bud, som representerar orterna Uppsala, Umeå, Alnarp och Skara. Till kommittén kan föredragande 
adjungeras.  

Regional arbetsmiljökommitté (RAK)  
Sammansättning: Dekan (ordförande) eller den hen bemyndigar, ytterligare två arbetsgivarföreträdare 
(för Ultuna tre ytterligare arbetsgivarföreträdare och för Skara en ytterlige arbetsgivarföreträdare till), 
företrädare för Saco, Seko och ST, huvudskyddsombud samt studerandeskyddsombud.  

Lokala samverkansgrupper för arbetsmiljö och lika villkor  
Enligt rektors delegationsordning ska det finnas samverkansgrupp för arbetsmiljö och lika villkor på 
varje institution. Detta bör också finnas inom motsvarande organisatorisk enhet för administration och 
bibliotek.  
Principiell sammansättning: prefekt/motsvarande (ordförande), ytterligare en representant för arbetsgi-
varen, skyddsombud och företrädare för de fackliga organisationerna. 

 
SLU har också en ny organisation för arbete med Lika villkor och Jämställdhet (JLV), som finns be-
skrivet för central nivå, fakulteter och institutioner.  Dock tar vi inte upp den nu här utan i nästa brev. 



 

 

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 

Saco-S 

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akade-
miker. De driver frågor på central nivå med Arbets-givarverket som 
motpart. Saco-S styrelse leder det löpande arbetet och represen-
tantskapet är dess högsta beslutande organ.  

På de statliga arbetsplatserna finns lokala Saco-S föreningar 
(ibland Saco-S-råd) som företräder alla Saco-S-förbundens med-
lemmar på arbetsplatsen. Saco-S föreningens arbete utförs  i hu-
vudsak av dess styrelse som väljs vid årsmötet 
(föreningens högsta beslutande organ) dit alla medlemmar är väl-
komna. Styrelsen har även sina ordinarie anställningar inom SLU 
och delar därmed sin arbetstid mellan sina ordinarie arbetsuppgif-
ter och sitt fackliga uppdrag.  

En viktig uppgift för fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen är att 
etablera och upprätthålla kontakten med arbetsgivaren inom myn-
digheten. Saco-S anser att samverkan, dialog och ett lösningsfoku-
serat förhållningssätt är ett framgångsrecept. De förtroendevald 
företräder Saco-S och dess värderingar och ställningstaganden. 

För varje arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarverket har Saco
-S utsett ett kontaktförbund. Kontaktförbundens uppgift är att bistå 
de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän ser-
vice och förhandlingshjälp. Naturvetarna är kontaktförbund för 
SLU. 

Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal 
med vissa begränsningar. Föreningen är också lokal part i medbe-
stämmande- och samverkansförhandlingar, och kontaktförbundet 
bistår med råd och anvisningar före och under den lokala förhand-
lingen.  

Det lokala fackliga arbetet bedrivs även i samverkan med de andra 
lokala facken, ST och Seko, vid SLU. Att driva frågor tillsammans 
ger oss större styrka.   

Det är viktigt att komma ihåg att det lokala fackliga arbetet i huvud-
sak handlar om frågor som rör personalen som kollektiv. Det inne-
bär att Saco-S föreningen i första hand arbetar med frågor som re-
gleras i kollektivavtal eller i allmän arbetsrätt. När man som enskild 
anställd behöver personlig hjälp, stöd eller individuell rådgivning så 
ska man vända sig till det förbund man är medlem i. 

 

Välkommen att höra av dig med dina frågor, vid behov hänvisar vi 
dig vidare till förbund för individuell rådgivning.  

http://www.arbetsgivarverket.se/
http://www.arbetsgivarverket.se/
mailto:saco@slu.se
http://www.saco.slu.se


 

 

Föredragningslista för årsmötet 
 

1)   Mötet öppnas 

 

2)   Val av justeringspersoner tillika rösträknare  

3)   Frågan om mötets behöriga utlysande  

4)   Val av ordförande och sekreterare för mötet  

5)   Fastställande av föredragningslistan  

 

6)   Styrelsens verksamhetsberättelse 

7)   Fråga om styrelsens ansvarsbefrielse 

 

8)   Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen  

9)   Val av övriga styrelseledamöter 

10) Val av föreningens representanter i olika organ alternativt 

      delegation till styrelsen att utse sådana representanter 

11) Val av valberedning  

 

12) Ändring av föreningens stadgar 

13) Motioner          [som föranmälts senast 5 april 2018]  

14) Övriga frågor  

 

15) Mötet avslutas 

Hjärtligt välkomna! 

 

Verksamhetsberättelse 
 

Kommer att publiceras så fort den är klar på föreningens hemsida: 

www.saco.slu.se/saco/arsmote.htm 

Fakta 

Årsmötet 

börjar kl.12.00 den 24 april. 

 Föredragningslistan finns 

på hemsidan. 

 Inkomna motioner finns på 

hemsidan 

 Verksamhetsberättelsen 

kommer att finnas på hem-

sidan. 

Plats: 

SLU Uppsala samt videolänk till 

andra orter 

 

Lokal:   

Uppsala:  Lennart Kennes sal  

Umeå:     IT:s Stora Konferensrum 

Skara:     Norlingsalen 

Alnarp:    Videokonferensstudion  

http://www.saco.slu.se/saco/arsmote.htm


 

 

  
Lars Lundqvist   -   ordförande 

Forskare,  

Institutionen för skogens ekologi och skötsel 

Umeå 

Tel: 090-786 8407, 070-259 58 18 

e-post: SACO.ordf@slu.se 

  
Andrus Kangro   -   1:e vice ordförande  &  webbmaster/

infoansvarig 

Forskningsledare,  

Institutionen för biosystem och teknologi [BT]  

Alnarp 

Tel: 040-41 5479, 070-249 11 53 

e-post: SACO.andrus@slu.se 

  
Maja Reizenstein   -   2:e vice ordförande 

Forskningsassistent,  

Institutionen för akvatiska resurser  

Drottningholm 

Tel: 010-478 4240 

e-post: SACO.maja@slu.se 

  
Katja Puustinen   -   sekreterare 

Klinikveterinär,  

Universitetsdjursjukhuset [UDS] 

Uppsala 

Tel: 018-67 1085, 018-67 1304 

e-post: SACO.katja@slu.se 

  
Joel Markgren   -   doktorandrepresentant 

Doktorand, 

Institutionen för växtförädling 

Alnarp 

Tel: 040-41 5000 (vx) 

e-post: SACO.joel@slu.se  

  
Peder Axensten   -   ledamot & arbetsmiljöansvarig 

Forskningsingenjör, 

Institutionen för skoglig resurshushållning 

Umeå 

Tel: 090-786 8500 

e-post: SACO.peder@slu.se  

Saco-S föreningen vid SLU:s styrelse 2018/19  

mailto:saco.ordf@slu.se
mailto:saco.andrus@slu.se
mailto:saco.maja@slu.se
mailto:saco.katja@slu.se
mailto:SACO.joel@slu.se
mailto:saco.peder@slu.se


 

 

  
Örjan Berglund   -   ledamot 

Forskare, 

Institutionen för mark och miljö  

Ultuna 

Tel: 018-67 1186 

e-post: SACO.orjan@slu.se 

  
Annelie Carlsson   -   ledamot 

Projektledare, 

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa [HMH] 

Skara 

Tel: 0511-6 7137 

e-post: SACO.annelie@slu.se 

  
Maja Malmberg   -   ledamot & likavillkorsansvarig 

Forskare, 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 

(BVF) 

Uppsala 

Tel: 018-67 2777  

e-post: SACO.malmberg@slu.se 

  
Andjela Milovanovic   -   ledamot 

Internationell handläggare, 

Enheten för student- och karriärstöd  

Alnarp 

Tel: 040-41 5006  

e-post: SACO.andjela@slu.se 

  
Anna Mårtensson   -   ledamot 

Professor, 

Institutionen för mark och miljö  

Uppsala 

Tel: 018-67 1222  

e-post: SACO.anna@slu.se 

mailto:SACO.orjan@slu.se
mailto:SACO.annelie@slu.se
mailto:saco.malmberg@slu.se
mailto:SACO.andjela@slu.se
mailto:saco.anna@slu.se

