DIK-föreningen vid Linköpings universitet
Verksamhetsberättelse för mars 2007-februari 2008
DIK-föreningen vid Linköpings universitet startade i april 2004. Föreningen har
förnärvarande 82 medlemmar (mars 2008). Femtio av dem arbetar vid universitetsbiblioteket
(UB), ett tiotal 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 fem sammanträden. Vid föregående årsmöte omvaldes Eva-Lisa
Holm Granath till ordförande samt Sonja Eriksson, Magdalena Öström och Åsa Falkerby till
ledamöter (samtliga från UB). Glädjande nog hade vi då även ett nyval av Fredrik Johansson,
som är arkivarie i Origo. Åsa har under året slutat i styrelsen p g a föräldraledighet.
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. Ursula Nielsen har
varit ordinarie ledamot och Eva-Lisa ersättare. Vid årsskiftet slutade Ursula i LSG och EvaLisa gick upp som ordinarie istället. Ersättarplatsen har varit vakant, men en lösning finns i
sikte. DIK-styrelsen utser SACO-representant till Biblioteksstyrelsen. Det är Anna Bladh som
har det uppdraget. UB har tre arbetsmiljöombud. Förnärvarande är två av dem DIKare: Sonja
Eriksson och Johan Toll.
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 2007 hölls som lunchmöte den 28 mars på Campus Valla. Örjan Lönnevik,
ordförande för SACO vid LiU och ansvarig för SACOs löneförhandlargrupp vid LiU,
medverkade. DIK bjöd på smörgås mm. Fjorton medlemmar deltog vid mötet.
Månaden efter hölls ett allmänt möte för medlemmar och andra intresserade. Det var den 25
april som vi hade besök av DIKs förbundsordförande Karin Åström Iko. Rubriken var: Jobbar
du gratis? Om lön, arbetstid och kommunikation. DIK bjöd på smörgås mm. Tolv medlemmar
deltog vid mötet.
DIK-föreningen har länge drivit frågan om att bibliotekarierna bör jämföras med adjunkterna
lönemässigt. Vi har fått visst gehör för att en jämförelse skulle kunna göras mellan adjunkter
och undervisande bibliotekarier. Det har funnits med i en version av LiUs handlingsplan för
jämställda löner, men än så länge har inget hänt.
Utifrån den lönekartläggning som LiU ålagts av JÄMO att göra så konstaterar JÄMO att
biblioteksassistenter, bibliotekarier och förste bibliotekarier har lägre medellöner än andra
kvinnodominerade grupper inom samma poängspann. Poängbedömningen grundas på
arbetsvärderingssystemet ”Befattningsvärdering för universitet och högskolor (BVU)”.
Därför ska under de kommande tre åren medellönen för de två förstnämnda grupperna höjas
med 2000 kr och för den sistnämnda med 1000 kr utöver ordinarie löneutrymme. Denna fråga
bör bevakas speciellt av DIK och SACO vid LiU.

Styrelsen har även detta år inför det nya löneavtalet sammanställt ett dokument med argument
och statistik om bibliotekariernas löner. Det skickades i höstas till SACOs löneförhandlare,
LiUs personalchef, UBs ledningsgrupp och de DIK-medlemmar som finns på UB. Styrelsen
fortsätter att föra egen lönestatistik över UB för att kunna se utvecklingen över tiden och även
kunna uppmärksamma funktioner och individer.
Ett centralt löneavtal för tre år skrevs till slut under i november. Men de lokala
förhandlingarna går trögt och blir en långdragen process. SACO har avvisat arbetsgivarens
bud flera gånger men lönerevisionen fortskrider ändå (se argument och info på:
http://www.liu.se/insidan/personalorg/saco/index.htm )
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