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1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Val av sekreterare 
Marco Kuhlmann valdes till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Meddelanden 
SULF-kansliet har valt att dra in tjänsten som ombudsman vid LiU. 
Ombudsman Åsa Rybo Landelius kommer att vara anställd fram till 
sommaren och sedan övergå till annan verksamhet. 
Sedan 2020-01-01 gäller ett höjt LAS-ålder. Detta innebär att vi har 
rätt att jobba kvar till den månad vi fyller 68 år. 
Nytt CAMO för Campus Valla och Campus Lidingö är Ildiko Farkas 
(IFM). 
LiU får en ny fastighetsdirektör. Saco är representerad i 
samverkansgruppen genom Eva-Lisa Granath och Veronica Brodin 
Patcha. 
LiU ska fatta ett nytt beslut om riktlinjer och rutiner för salstentamen 
som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans. 



Saco har tagit del av remissen och lämnat synpunkter via en grupp 
där bl.a. Torbjörn Larsson ingår. En väsentlig förändring är att 
anmälan till tentamen blir obligatorisk, vilket kan skapa merarbete 
för examinator som behöver se till att endast anmälda studenter kan 
lämna in hemtentamen via t.ex. Lisam. 
Under våren påbörjas processen att tillsätta prefekter, proprefekter 
samt ledamöter i institutionsstyrelser. Ordföranden uppmanar LSG-
ombuden att aktivt samverka kring och påverka processen via t.ex. 
LSG och aktiv närvaro i företrädargrupperna. 
Professor Jan-Ingvar Jönsson föreslås bli ny rektor för LiU. 
Ordföranden har fått ett väldigt gott intryck av honom. 
Felaktiga utbetalningar till anställda har hittills justerats i samband 
med nästa löneutbetalning, vilket har skapat ekonomiska problem för 
enskilda anställda. Nu läggs det istället upp en återbetalningsplan i 
samråd med den anställde. 

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Aktuella frågor diskuterades. 

7. Rapport från högskolerådet 
Kjell Karlsson och Simon Schütte rapporterar från senaste mötet med 
högskolerådet, som hölls på distans. Frågor i samband med covid-19 
tog stor plats. Utredaren för högskolefrågor Josefine Utas slutar. 

8. Nytt intranät på LiU 
Martin Eneling berättar om arbetet med ett nytt intranät på LiU. 
Enligt nuvarande förslag kommer det inte längre finnas 
institutionsspecifika delar av intranätet, vilket leder till frågor om hur 
man kan ge institutionsspecifik information till studenter. Martin 
uppmanar institutionerna att påverka processen via sina respektive 
representanter i arbetsgruppen. 

9. Problem med aktuella lönelistor 
Arbetsgivaren vägrar att lämna ut aktuella lönelistor med hänvisning 
till GDPR. En konflikt om detta har pågått i flera månader. Saco 
kommer inte påbörja löneförhandlingar innan man har fått lönelistor. 

10. Uppdatering av Sacos arbetsgrupper 
Ordföranden önskar en bättre representation av SI i Sacos olika 
arbetsgrupper. Närvarande ombeds överväga att engagera sig i en 
arbetsgrupp. 

11. Arbetstidsavtalet och covid-19 
Saco har under en längre tid begärt omförhandlingar av 



arbetstidsavtalet. Under tiden ber ordföranden styrelsen att uppmana 
medlemmarna att dokumentera det extraarbete som de lägger på 
undervisning under distansläge och göra upp med respektive 
studierektor om eventuell ”övertid”. 

12. Postdoktorer på ALVA 
Ordförande inhämtar synpunkter kring önskemål från enskilda 
institutioner att kunna fortsätta anställa postdoktorer på allmän 
visstidsanställning när den tvååriga tiden enligt postdoktorsavtalet 
har gått ut. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
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