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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 mötesprotokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Meddelanden 
En ny vägledning för tjänsteresor har diskuterats i CSG. Inga större föränd-
ringar mot tidigare.  
Ny CAMO på US Carina Wennerholm.  

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Aktuella frågor på institutionerna diskuterades, bland annat tjänstgöringspla-
ner där ett antal institutioner helt saknar en process för detta eller där imple-
menteringen av planerna går långsamt. 
 
7. Doktorandombudsman vid LiU 
Maria Ewerlöf informerade om att universitetet ska tillsätta en doktorandom-
budsman efter många års diskussioner. Om alla processer löper på som de 
ska kan doktorandombudsmannen eventuellt finnas på plats nästa höst. 

8. Lönerevisionen 
Janerik Lundquist berättar om arbetet med årets lönerevision.  Prefektdialo-
gerna är klara. Alla på LiU har nu infört LÖS. Tidplanen verkar hålla med ny 
lön som betalas ut i december. Doktorandlönestegarna är färdigförhandlade 
och resultat för de olika institutionerna finns på hemsidan. Förhandling klara 



även för en del andra grupper som tex tentamensvakter. Generell höjning blir 
ca 1,95% 

9. Rapport från högskolerådet 
Kjell Karlsson informerade om senaste mötet som var den 24 augusti. Bland 
annat hade mötet diskuterat en utredning om forskningsinfrastruktur och 
PTK-överenskommelsen kring LAS. En revision av det utbildningspolitiska 
programmet inom Sveriges Ingenjörer är på gång. Inga större ändringar vän-
tas. Även coronasituationen diskuterades. Nästa möte 17 november. 

10. Anvisningar om distansarbete 
Janerik informerade om de anvisningar för distansarbete universitetet tagit 
fram. Dessa beror främst VS. Lärartjänster och doktorander berörs inte alls. 
Det är möjligt att arbeta upp till 40% hemifrån om arbetet tillåter det. En-
skilda överenskommelser görs med närmsta chef. På vissa institutioner har 
cheferna krävt att alla ska finnas på plats 100% fram tills att alla lokala över-
enskommelser är klara. Det har orsakat missnöje på vissa platser. Institution-
erna bör i dessa fall hitta smidiga övergångsregler 

11. Nästa sammanträde 
Nästa möte i slutet av november. Kjell skickar ut en Doodle. 
 
12 Årsmötet 
Datum för nästa årsmöte bestämdes till den 10 januari 2022. Preliminär tid 
kl. 12. 

13. Övriga frågor 
Universitetet kommer att föreslå förändringar av de centrala datorsystemen. 
Kjell och Mikael kommer vara med i en referensgrupp.    
Diskussion om att det är svårt för utländska doktorander att stanna kvar i 
Sverige efter disputation pga. att de för att få permanent uppehållstillstånd 
behöver en lång fast anställning. Frågan diskuteras på alla fackliga nivåer 
just nu. 

14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
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Ordförande 
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Sekreterare 

 


