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Verksamhetsberättelse för mars 2008-februari 2009 

 

DIK-föreningen vid Linköpings universitet startade i april 2004. Föreningen har 

förnärvarande 88 medlemmar (mars 2009). Av dem arbetar 48 vid universitetsbiblioteket 

(UB), ett knappt 15-tal arbetar vid andra centrala enheter inom LiU och resten är utspridda 

över institutionerna. Bland de sistnämnda är många dubbelanslutna till SULF och DIK. 

 

Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Vid föregående årsmöte omvaldes Eva-Lisa 

Holm Granath (bibl) till ordförande samt Sonja Eriksson (bibl), Magdalena Öström (bibl) och 

Fredrik Johansson (arkivarie) till ledamöter.  

 

Föreningen är representerad i LiUs SACO-råds styrelse genom Eva-Lisa. DIK-styrelsen ger, 

till SACO-rådets styrelse, förslag på SACO-representanter till UBs LSG. Eva-Lisa är 

ordinarie ledamot och Desirée Johansson är ersättare. DIK-styrelsen utser SACO-representant 

till Biblioteksstyrelsen. Det är Anna Bladh som har det uppdraget. UB har tre 

arbetsmiljöombud. För närvarande är två av dem DIKare: Sonja Eriksson och Johan Toll. 

 

Eva-Lisa deltog som ombud vid DIK Bibliotekarieförbundets delföreningsmöte 25 oktober i 

Stockholm. Hon var även i Stockholm på DIKs temadag om löneförhandling och arbetsmiljö 

13 november. Sonja var på en 2-dagars kurs i Stockholm i november för arbetsmiljöombud 

arrangerad av DIK. Eva-Lisa och Desirée deltog i maj i en halvdagsutbildning för LSG-

ledamöter arrangerad av SACO vid LiU. 

 

Medlemsutskick görs via två olika e-postlistor. En för de som arbetar vid UB och en för de 

övriga. DIK-förbundet har en web-tjänst där förtroendevalda kan följa lokala 

medlemsförändringar, ett mycket bra sätt att fånga upp nytillkomna medlemmar. 

 

Styrelsen har en hemsida för föreningen: http://www.liu.se/insidan/personalorg/saco/dik/ . 

Sidan sköts av Magdalena. Alla medlemmar är välkomna att komma med tips på länkar och 

annat som är av intresse för DIKare vid LiU. 

 

Årsmötet 2008 hölls den 18 mars på Campus Valla. Sara Luthander Hallström, förbundsjurist 

och ombudsman på DIK, medverkade. Hon informerade om det statliga löneavtalet och 

peppade oss när det gäller lön och lönekommunikation. DIK bjöd på smörgås mm. Fjorton 

medlemmar deltog vid mötet. 

 

Ett centralt löneavtal för tre år (med start 1 oktober 2007) skrevs under i november 2007. Men 

även de lokala förhandlingarna gick trögt och det blev en långdragen process. 

Löneförhandlargruppen för SACO vid LiU avvisade arbetsgivarens bud flera gånger. I början 

av september 2008 skrevs dock avtalet mellan SACO och arbetsgivaren under och enligt våra 

löneförhandlare var det värt att vänta på då det ledde till något högre nivåer än vad som var 

utgångsläget. SACO kollektivet vid LiU fick ca 3,6 % fr o m 1 oktober 2007 och ca 3,7 % fr o 

m 1 oktober 2008. Bibliotekarier (men även förste bibl. och bibl. assistenter) fick generellt ett 

högre utfall eftersom de även fick det s k jämo-påslaget. Det tredje och sista revisionstillfället 

blir 1 januari 2010. 

 

Styrelsen fortsätter att föra egen lönestatistik över UB för att kunna se utvecklingen över tiden 

och även kunna uppmärksamma funktioner och individer. 

 

http://www.liu.se/insidan/personalorg/saco/dik/


I slutet av september skickade styrelsen ut en enkät om lönesamtal till alla medlemmar. Syftet 

var att få reda på om lönesamtal har genomförts och hur de upplevdes. Allt med målet att vi 

ska kunna framföra konstruktiv kritik om hur lönesamtalen ska kunna utvecklas inom LiU. 

Enkäten skickades till 83 personer och vi fick in 24 svar. Trots en relativt låg svarsfrekvens så 

valde vi att dra vissa slutsatser. Redovisningen skickades ut till medlemmarna i början av 

december. Den har också skickats till DIK centralt, till SACO-rådets styrelse här vid LiU 

samt till personalchefen. Eftersom bibliotekspersonal utgör den största DIK-gruppen vid LiU 

så har den även presenterats och diskuterats vid UBs LSG och tillställts UBs ledningsgrupp. 

Det känns som att vi ligger rätt i tiden. Enligt personalchefen så visar NMI resultaten att 

lönesamtal är ett utvecklingsområde.  Vi har för avsikt att följa upp med en ny enkät efter 

nästa lönerevision. 

 

Linköping 2009-03-24/DIK-föreningens styrelse  

 


