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1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Val av sekreterare 
Kjell Karlsson valdes till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

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

5. Meddelanden 
De fackliga organisationerna inkl. Saco har bra kontakt med 
arbetsgivarsidan i frågor rörande coronapandemin. 

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Aktuella frågor diskuterades. Genomgående upplever man det som 
att det varit en jobbig höst och många är trötta, men kämpar på trots 
allt. Tjänstgöringsplaner saknas fortfarande på många håll vilket är 
extra viktigt nu när många tvingas jobba övertid. Få nyttjar det nya 
systemet Retendo för detta. UF har nu flyttat in IT-avdelningen i ett 
större kontorslandskap med plats för 110 anställda. Det har varit flera 
jobbiga personalärenden och några pågår fortfarande på sina håll.  
 



7. Lönerevisionen 2020 
Arbetet med den lokala förhandlingsordningen nu är på sluttampen. 
Ingen tidsplan är ännu satt för den försenade lönerevisionen. Men 
sannolikt kommer den nya lönen att kunna betalas ut retroaktivt i 
april. Medlemsinformation kommer skickas inom kort via Saco-S. 

8. Inför årsmötet i januari 2021 
Årsmötet går av stapeln via Zoom den 11 januari kl. 13:15-14. Kjell 
Karlsson skickade kallelse till samtliga medlemmar den 20 
december. Noterade många mejladresser som studsade.  

9. Rapport från Fullmäktige 2020 
Martin Eneling deltog på årets fullmäktige som genomfördes digitalt. 
Detta år var ett s.k. motionsår. Bl.a. diskuterades chefsprogrammet 
och arbetsgivaransvar i hemmet. Vi har tappat vår representant från 
högskolevärlden, Janerik, i revisionsgruppen varför högskolan i 
princip saknar representation i alla viktiga organ inom Sveriges 
Ingenjörer vilket är mindre bra. Nästa år blir även det ett motionsår. 

10. Postdoktoravtalet 
Ordföranden informerade om att Saco-S centralt ihop med OFR 
uppvaktat Arbetsgivarverket om att få till en omskrivning av 
postdoktoravtalet, vilket nu ska förhandlas om under våren 2021. 
Anslag ofta på tre eller fyra år varför bra om postdoktorer kan 
anställas på lika många år. 

11. Saco-S representant i LiTHs Anställningsnämnd 
Marco Kuhlmann kommer bli properfekt på IDA efter årsskiftet och 
lämnar sin plats i Tekniska högskolans anställningsnämnd till 
Torbjörn Larsson.   

12. Enkät om arbetsmiljön under Corona 
Peter Hult informerade om den enkät som arbetsgruppen för 
arbetsmiljö inom Saco-S genomfört rörande arbetsmiljön vid LiU 
under coronapandemin. Hela 640 svar har inkommit och 
representanter från gruppen ska delta på CSG den 18 januari och 
informera arbetsgivaren om utfallet.  
Maria Ewerlöf informerade om att LiU Phd gjort en liknande enkät 
bland doktorander som arbetsgruppen ska få ta del av. 

13. Nästa sammanträde 
Efter årsmötet den 11 januari. 



13. Övriga frågor 
Maria Ewerlöf informerade om att det kommit nya riktlinjer för 
utbildning och examination och utbildning på forskarnivå. Hon är 
bekymrad över att man tagit bort hur mycket ersättning i tid som ska 
ges till t.ex. doktorander som sitter i institutionsstyrelser. Var mer 
konkret i tidigare version från 2003.Doktorandegruppen inom Saco-S 
har tagit upp frågan med prorektor.  
 
Karin Enander meddelade hon lämnar styrelsen i samband med 
årsmötet. 

14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janerik Lundquist 
Ordförande 

Kjell Karlsson 
Sekreterare 

 


