
 
 

Hur arbetar Saco vid Linköpings universitet? 
Omkring 2400 anställda vid Linköpings universitet är anslutna till något av de 19 fackförbunden inom 
Saco-S (Sveriges akademikers centralorganisation för statligt anställda akademiker). Det gör oss till 
en stark och viktig motpart till arbetsgivaren. Flera av dessa förbund har dessutom lokalavdelningar 
vid LiU som driver olika frågor. 

De förbund som idag har medlemmar vid LiU är: 

• Sveriges universitetslärare och forskare, SULF (lokalförening) 
• Sveriges Ingenjörer (lokalförening) 
• DIK (lokalförening) 
• Akademikerförbundet SSR 
• Akavia 
• Fysioterapeuterna 
• Lärarnas Riksförbund, LR 
• Naturvetarna 
• SRAT, Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner 
• Sveriges Arbetsterapeuter 
• Sveriges Arkitekter 
• Sveriges Farmaceuter 
• Sveriges Läkarförbund 
• Sveriges Psykologförbund 
• Sveriges Skolledarförbund 
• Sveriges Veterinärförbund 
• Tjänstetandläkarna 

 
Det fackliga arbetet kanaliseras genom vårt lokala Saco-S-råd. Förbunden har rätt till en plats i Saco- 
S-rådet per femtiotal medlemmar, vilket gör att rådet har drygt 60 platser. Rådet har normalt endast 
ett möte per år, där en av de viktigaste punkterna är att utse en styrelse om tio personer som sköter 
det löpande arbetet. Alla Saco-anslutna vid LiU har rätt att nominera personer till Saco-S- rådets 
styrelse och att skicka in motioner till rådets årsmöte. 

 
 

Vad gör Saco vid Linköpings universitet? 
En av de mest synliga verksamheterna för facket är naturligtvis löneförhandlingen. Saco-S-rådets 
styrelse utser en grupp löneförhandlare som företräder hela Saco-kollektivet gentemot 
arbetsgivaren. Styrelsen arbetar också med att förhandla fram olika former av lokala avtal och utser 
ledamöter till lokala och centrala samverkansgrupper (LSG och CSG). Både Saco gemensamt och de 
olika lokalföreningarna ägnar dessutom mycket tid åt att stötta enskilda medlemmar i olika ärenden. 

  

http://www.sulf.se/
http://www.sulf.se/linkoping/
http://www.sverigesingenjorer.se/
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/Var-verksamhet/lokala-forbundssidor/si-liu/
http://dik.se/
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/Var-verksamhet/lokala-forbundssidor/dik-pa-liu/
http://akademssr.se/
https://www.akavia.se/
http://www.fysioterapeuterna.se/
http://www.lr.se/
http://www.naturvetarna.se/
http://www.srat.se/
http://www.arbetsterapeuterna.se/
http://www.arkitekt.se/
http://www.sverigesfarmaceuter.se/
http://slf.se/
http://www.psykologforbundet.se/
http://www.skolledarna.se/
http://www.svf.se/
http://www.tjanstetandlakarna.se/


 

 SULF 
(1100) 

Sveriges ingenjörer 
(600) 

Naturvetarna 
(160) 

Sveriges Läkarförbund 
(200) 

Akavia 
  (180) 

DIK 
(120) 

SSR 
(150) 

LR 
(70) 

Övriga förbund 
(300) 

Samtliga Saco-S-anslutna vid LiU 
(2400 varav några dubbelanslutna i flera förbund) 

 
Saco-S-rådet 

(>60) 

 
Saco-S-rådets styrelse 

(13) 

 
Hur organiseras Saco-verksamheten vid Linköpings universitet? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respektive lokalförening där sån 
finns väljer representanter till 
Saco-S-rådet som sammanträder 
en gång per år normalt 

 
 
 

 

 
Saco-S-rådet utser en styrelse 
för att sköta det löpande arbetet 
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