Vad gör facket för dig?
Det finns många skäl till att vara medlem i facket - råd och stöd i olika frågor, inkomstförsäkring - extra
pengar när du blir arbetslös, vägledning genom hela din karriär, rådgivning för dig som är chef, a-kassa,
spännande seminarier och nätverk, stöd vid utlandsarbete, pension och försäkringar med förmånliga
villkor, medlemserbjudanden och förmåner och mer därtill.

Vi inbjuder nu våra medlemmar vid ITN att ta del av hur Saco-S arbetar både
centralt på LiU och lokalt på ITN, och berättar vad vi erbjuder dig!
När:

23 Maj, kl 13.30-14:30

Var:

Institutionen teknik och naturvetenskap, ITN
Gröna rummet (Fikarummet Kåkenhus)

Deltagare:

Åsa Rybo Landelius (Saco-S vid LiU)
Joakim Ekström (LSG-ITN, Saco-S styrelse vid LiU)
Krzysztof Marciniak (Ordf. Saco-S styrelse LiU)
Kjell Karlsson (Saco-S styrelse vid LiU)
Micael Thunberg (LSG-ITN)

Vi bjuder på fika!
Hur är facket organiserat vid LiU?

Saco består av 23 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av
yrkes- och examensgrupper. Totalt är vi 650 000 medlemmar. Saco-S är den gemensamma
förhandlingsorganisationen för statligt anställda och här vid Linköpings universitet organiserar vi oss i
Saco-S-rådet. Vi företräder fler än 2000 anställda vid Linköpings universitet.

LSG/CSG – vad är det?

Den centrala samverkansgruppen (CSG) består av representanter för universitetsledningen,
arbetsmiljöombud och de fackliga förhandlingsparterna Saco-S, OFR och SEKO. I CSG behandlas
ärenden som rör hela universitetet samt vissa anställningsärenden.
Varje institution eller enhet ska ha en lokal samverkansgrupp (LSG). Här fattas beslut om lokala
angelägenheter, vissa anställningsärenden m.m. I gruppen sitter ledningen för institutionen eller
enheten, fackliga förtroendemän och arbetsmiljöombud.

Råd och stöd i personalärenden

Vi går igenom vart du kan vända dig om du har problem på jobbet. I första hand får du hjälp av
fackliga företrädare på LiU. Sacoförbunden har också ombudsmän som kan sina medlemmars
arbetsvillkor och som kan ge kvalificerade råd och förhandlingshjälp om du behöver personligt stöd.
Förbunden bevakar dina rättigheter vid uppsägningar och omorganisationer samt granskar
anställningsavtal. Förbunden har även jurister som har stor erfarenhet av arbetsrättsliga problem.

Tid för frågor och diskussion

Efter presentationen kommer representanter för Saco-S vid LiU samt ITN:s lokala ombud att finnas på
plats för att svara på frågor.

Saco-S (Sveriges akademiker) är den största fackliga organisationen vid LiU och förhandlar för
medlemmar i mer än 20 olika förbund som samarbetar inom Saco-S, t ex SULF, Sveriges ingenjörer
och Naturvetarna.

