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1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Val av sekreterare 
Per Sandström valdes till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

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

5. Meddelanden 

Två nya CAMO har tillträtt. Ildiko Farkas för Campus Valla och 
Hamid Gharakhani på Campus Norrköping. Veronika Brodin är 
kvar som CAMO på Campus US. 

Johan Nyhammar är ny förhandlingschef på HR-avdelningen och 
motpart i löneförhandlingarna. 

Arbetstidsavtalet ska ses över. Nya möten inom kort. 

Översyn av lönekriterierna behöver göras helst nu i november innan 
arbetet med den nya lönerevisionen startar. Ingen förhandlingsinvit 
har ännu kommit från arbetsgivaren. 

Personalärendegruppen inom Saco-S får allt större och tyngre upp-
gifter. Fler medlemmar mår dåligt. Håll koll på kollegor. Gruppen 



har flera ärenden i månaden nu mot tidigare några om året. Ärenden 
som kommer till facket har ofta gått för långt och kunde tagits tag i 
tidigare. 

LSG – ska det ske något lokalt sker det i LSG, så var aktiv och 
peppa medlemmar. 

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. Frågorna domineras av 
Corona och smittskydd. Det minskande antalet in- och utresande ut-
bytesstudenter påverkar vissa universitet mycket. 

.8. LÖS-enkäten 2020 
Peter Hult berättar om resultatet av LÖS-enkäten som skickades ut 
till alla som haft lönesättande samtal förra lönerevisionen. Svarsfre-
kvensen var inte så bra. De flesta har haft lönesättande samtal 1 
men färre har haft medarbetarsamtal och lönesättande samtal 2. 
Dom flesta var något sånär nöjda med processen. Ungefär hälften 
av de svarande tyckte att inte att det var tydligt på vilka grunder den 
nya lönen sattes.  Möjligheten till fyrpartsamtal borde lyftas. Ett an-
tal personer tycker att lönen påverkas negativt av olika diskrimine-
ringsgrunder. 

9. Lönerevisionen 
Janerik Lundquist berättar om arbetet med den kommande lönere-
visionen.  Processen står still i väntan på arbetsmarknadens och 
andra lokala facks processer.  Förhandlingar pågår partsgemensamt 
om hur förhandlingsprocessen ska gå till. 

10. Saco-S samtal med rektor  

Janerik Lundquist berättar om två samtal som hållits med den nya 
rektorn. Det första tillsammans med övriga fackliga organisationer 
om löneprocessen. Det andra enbart med AU. Bland annat diskute-
rades att den akademiska friheten behöver stärkas och relationen 
mellan verksamhetsstöd och kärnverksamheten. 

11. Arbetstidsavtalet vs Corona 
Saco-S yrkar att LiU kompenserar de lärare mm som ställde/ställer 
upp extra under pandemin. Lösningar måste skapas på individnivå. 
Hur det blir i slutändan är fortfarande inte helt klart. 



12. Nästa sammanträde 

Beslöts att nästa sammanträde äger rum digitalt torsdagen den 12 
november kl 08:15 – 09:30. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
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