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1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
 
2. Val av sekreterare 
Till sekreterare väljs Torbjörn. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
  
5. Meddelanden 
Universitetsförvaltningens inflyttning i Hus D kommer att försenas till 
november 2016. Ordförande informerar om möjligheten att deltaga i 
facklig utbildning (Steg 1, 2, 3). Från januari 2016 kommer intern 
representation (luncher, frukostar, etc.) att förmånsbeskattas. 
 
6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Diskussion om aktuella frågor.  
 
7. Diskussion av tjänstetillsättningsanalysen 
Nathaniel presenterar sammanställningen och en första analys av de 
tillsättningar av tjänster som anställningsnämnden vid tekniska 
fakulteten gjort under åren 2013 och 2014. Sammanställningen 
inkluderar  institutionstillhörighet, tjänstetyp, antal sökande, de sökandes 
utbildningsbakgrund, samt om tjänsten tillsatts med intern eller extern 
sökande. Speciellt framgår att det stora flertalet tjänster hade endast 
enstaka eller ett fåtal sökande. Styrelsen diskuterar hur materialet ska 



analyseras och presenteras. Beslutas att styrelsen ska bjuda in dekanus 
för tekniska fakulteten, Ulf Nilsson, och den fackliga företrädaren i 
anställningsnämnden, Maria Huge-Brodin, till nästa styrelsemöte, då en 
förbättrad analys ska presenteras. Analysen ska även förmedlas till Saco-
S-rådets styrelse och Karin ska ta upp den vid nästa sammanträde med 
Högskolegruppen.  
 
8. Rapport från Saco-S-rådets styrelsemöte 150922 
Styrelsen beslutade att begära att det lokala arbetstidsavtalet ska 
uppdateras och moderniseras. ISY ska få en ny prefektur, med Jan-Åke 
Larsson som prefekt. Användningen av universitetets omställningsmedel 
ska förhandlas. 
 
9. Information om lönesättande samtal 
Karin rapporterar att arbetsgruppen för lönesättande samtal sammanställt 
ett dokument med argument för och emot lönesättande samtal samt vilka 
förutsättningar som måste uppfyllas hos arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna för att processen ska bli välfungerande. I början av 
nästa år (troligen vecka 10) kommer man att arrangera ett medlemsmöte 
med medverkan från de fackliga  organisationerna och arbetsgivaren, 
samt med representanter från fackliga organisationer och arbetsgivaren 
vid Chalmers, där man har erfarenhet av lönesättande samtal. 
  
10. Information från Högskolegruppens sammanträde 
Karin informerar om Chalmers nya system för basfinansiering inom 
fakulteten. Det innebär en garanterad finansiering på 75%, varav 15% 
undervisning, 35% forskning och 25% prestationsbaserad (på 
institutionsnivå). Övriga 25% ska vara externfinansierad. Det nya 
systemet kommer att resultera i att fakulteten får en likformig och stabil 
finansiering, men även att den kommer att krympa. Utanför fakulteten 
och basfinansieringen kommer det att finnas externfinansierade 
specialisttjänster för forskare, på tre nivåer. 
 
11. Lönerevision 2015 - information 
Antalet svar på löneenkäten har ökat något från förra året. Arbetsgivaren 
ger sitt första bud den 26 oktober. Förhandlingarna ska vara avslutade 
den 10 december. Doktorandlönestegen har redan förhandlats, med bra 
utfall. Doktorandlönerna ligger nu inom spannet 24 tkr till drygt 32 tkr. 
 
12. Nästa sammanträde 
Om cirka en månad. Beror på när de inbjudna gästerna kan komma. 
 
 



13. Övriga frågor 
Beslutas att årsmötet ska hållas den 14 januari 2015 kl 10.15. Diskussion 
om att relativt korta anställningar som biträdande lektor ibland används 
som ett medel för att i praktiken förlänga postdoktor-perioder, trots att 
avsikten med ett biträdande lektorat är att det ska vara en längre 
meriteringstjänst.    
 
14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Janerik Lundquist                                         Torbjörn Larsson 
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