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Närvarande:     Janerik Lundquist, IEI, ordf 
Mikael Asplund, IDA 
Martin Eneling, UF 
Jens Eriksson, IFM 
Maria Ewerlöf, IMT 
Mathias Henningsson, IEI 
Peter Hult, IMT 
Kjell Karlsson, ITN  
Torbjörn Larsson, MAI 
Per Sandström, IFM 

Frånvarande:    Simon Schütte, IEI 
 

 
  

1. Sammanträdets öppnande 
Janerik Lundquist förklarar möte öppnat. 
 

2. Val av sekreterare 
Torbjörn Larsson valdes till sekreterare för dagens möte. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

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

5. Meddelanden 
• Janerik rapporterar från CSG att det snart kommer detaljerade direktiv för ka-

meraövervakning av tentamina, i de fall då det anses finnas behov av detta. 
Första versionen av direktiven är preliminär, men till hösten kommer ett beslut 
om en definitiv version. 

• Janerik rapporterar vidare från CSG att universitetet har köpt in en resurs för 
spårning av alla alumner från våra utbildningar, vilket tidigare inte har varit 
möjligt (enkelt). Därmed kan exempelvis programnämnder beställa samman-
ställningar över alumner. 

 
6. Fackliga frågor på institutionsnivå 

IDA: Inget att rapportera. UF: Pågående diskussioner om återgång till arbetsformer 
enligt det ”nya normala”. Dock ännu oklart vad detta ska innebära och när det kan 
komma att genomföras. IFM: Finns behov av tydligare tjänstgöringsplanering. IMT: 
Färre pågående personalärenden. Peter arbetar för att tjänstgöringsplaneringen ska 
överföras till Retendo. IEI: Inget att rapportera. ITN: Inget att rapportera. MAI: 
Inget att rapportera. 
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7. Doktorandombudsman vid LiU 
Maria rapporterar om det pågående arbetet för att universitetet ska införa en funktion 
som doktorandombudsman. Frågan har drivits tillsammans med bla studentkårerna 
och den har även aktualiserats av resultatet av UKÄ:s nyligen gjorda utvärdering. Pro-
rektor och universitetsledningen är positivt inställda och ett förslag på hur anställ-
ningen ska utformas väntas komma före sommaruppehållet. 
 

8. Lönerevisionen 2020/21 
Lönerevisionen är nu avslutad. Statistik över dess utfall, utifrån tjänstekategorier, etc, 
kommer att sammanställas av Saco-S. En enkät om LÖS från Saco-S har gått ut på de 
institutioner som har haft LÖS för första gången, dvs IFM, IKOS samt delar av IBL. 
 

9. Rapport från Högskolerådet 
Kjell rapporterar:  

• Det kan finnas behov av förnyelser av arbetstidsavtalen pga ändrade arbetsför-
utsättningar efter pandemin, t ex med en kombination av distans- och kontors-
arbete. 

• Vårändringspropositionen gav extra anslag till sommarkurser. 
• Högskolelagen ska revideras. Den ska förtydliga universitetens ansvar för det 

”livslånga lärandet”. Vidare ska det förtydligas att akademisk frihet ska främ-
jas och värnas. Det är dock motsägelsefullt när statsmakten samtidigt allt mer 
detaljstyr både utbildning och forskningsresurser. 

• Riksrevisionen har granskat ingenjörsutbildningarna. 
 

10. Nya stadgar för Saco-S-rådet vid LiU 
Janerik rapporterar att de av Saco-S vid LiU begärda ändringarna i stadgarna har god-
känts av kontaktförbundet SULF. Den viktigaste förändringen är att årsmötet kommer 
att hållas på senhösten, för att de förtroendevaldas nedsättning för fackligt arbete ska 
hinna rapporteras och inkluderas i tjänstgöringsplaneringen kommande år. Vidare ju-
steras skrivningarna om nomineringar till styrelsen samt tidpunkten för inlämnandet 
av motioner till årsmötet. 
 

11. Pedagogisk portfölj vid LiU 
Janerik redogör för förslaget till kommande riktlinjer för hur pedagogisk meritering 
ska bedömas och redovisas. Det ska finnas en LiU-gemensam definition av vad som 
avses med pedagogiska meriter, vilka aspekter som ska beaktas, vilka indikatorer som 
finns för dessa, samt en mall för hur meriterna ska dokumenteras. Förslaget ska fast-
ställs genom ett rektorsbeslut, vilket troligen kommer före sommaruppehållet. 
 

12. Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde beslutades preliminärt till den 22 juni kl 15:15, om det finns be-
hov av ytterligare möte före sommaruppehållet. 
 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg 
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14. Sammanträdet avslutades 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat 
 

 
 
 
     Janerik Lundquist 
     Ordförande 

Torbjörn Larsson 
Sekreterare 

 


