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  1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Val av sekreterare 
Maria Ewerlöf valdes till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Meddelanden 
Janerik rapporterar kring rekryteringen av ny universitetsdirektör. Saco vill vara med 
i processen och ha samma insyn som övriga involverade parter, vilket inte helt har 
hörsammats hittills. Diskussioner pågår. Kent Waltersson kommer att sitta kvar tills 
en ersättare har hittats.  

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Aktuella frågor diskuterades.  
IFM – Det har förts förhandlingar kring hur samverkan ska fungera i LSG, vilket för-
hoppningsvis kommer att förbättra situationen för de fackliga representanterna där. 
Prefekten vill minska administrationen över lag på institutionen, till exempel genom 
kortare möten och mindre administrativ personal, vilket kan påverka möjligheten till 



facklig samverkan och arbetsmiljön. Formen för tjänstgöringsplanerna är en återkom-
mande fråga, där ett förenklat formulär har tagits fram. Förslaget att införa Retendo 
lyftes. LSG-representanterna på IFM får i uppdrag att noga bevaka frågorna och åter-
koppla om något inte fungerar.  
 
IEI – Inga uppenbara konflikter eller annat att rapportera. Många medarbetare verkar 
fortfarande arbeta på distans, vilket troligen kommer att ändras när fler möten går 
över till fysisk form.  
 
MAI – Hanteringen av pensionsavgångar lyftes där nya regler medger att institut-
ionen kan välja att inte säga upp en anställning trots att pensionsåldern har uppnåtts. 
Det finns en viss risk för godtycke. Frågan bevakas lokalt.  
 
ITN – Systemet för tjänstgöringsplaner följer inte rutinerna för underskrifter osv. Frå-
gan om att frekvent anlitade labbassistenter riskerar att LASas in lyftes. Detsamma 
gäller för tentamensvakter, som nu anställs på procent i stället för timmar.  
 
IMT – Det finns några pågående personalärenden på institutionen, samt en del sjuk-
skrivningar hos administrativ personal. LSG fungerar bra. Tjänstgöringsplanerna har 
utretts under längre tid, men prioriteras inte. Ett centralt beslut med tydliga riktlinjer 
skulle underlätta hanteringen.  

7. Fullmäktigevalet 2022 
Det är viktigt att påminna alla medlemmar om att rösta i fullmäktigevalet! Högskole-
listan rekommenderas, och det finns kandidater från LiU som går att personrösta på.  

8. Revidering av LiUs regelverk för tjänsteresor 
Saco-S har fått gehör för många krav efter diskussioner med AG. Det är nu möjligt 
att påbörja och avsluta tjänsteresor på annan plats än lärosätet/hemorten. Om reseby-
rån inte kan erbjuda biljetter till resmålet så är det ok att köpa biljetten själv och få er-
sättning för utläggen.  

9. Sammanträde med rektor inför årets lönerevision 
Lönerevisionsgruppen har ett första samtal med rektor under nästa vecka inför löne-
revisionen 2022 enligt LiUs lokala förhandlingsordning. Lönekartläggning görs varje 
år för att identifiera osakliga löneskillnader mellan grupper. Under revisionsarbetet 
identifieras grupper av individer med stora löneskillnader jämfört med liknande be-
fattningar och som eventuellt behöver stärkas under kommande år. En uppdatering av 
lönekriterierna behövs också, vilket AG är väl medveten om.  
 
10. Mot ett nytt samverkansavtal  
 
Diskussioner har förts kring samverkansavtalet. Det ska inte sägas upp. En enkät ska 
skickas ut till alla prefekter kring hur samverkan (LSG, APT mm) fungerar vid in-
stitutionen. Tanken är att enkäten ska fyllas i gemensamt med övriga parter i LSG. 
Arbetsmiljöområdet bör stärkas i samverkansavtalet. Däremot bör inte studentsam-
verkan ingå utan istället regleras i kårernas avtal med LiU.  
 



 
11. Nästa sammanträde 
 
Nästa möte äger rum den 23 maj kl. 08:15 via Zoom.  

13. Övriga frågor 
Kjell lyfte frågan om marknadsföring, vilket lyfts från förbundet centralt. Vi åter-
kommer till frågan. Kjell ska även inventera nytillkomna SI-medlemmar vid LiU.  

14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 

  
Janerik Lundquist 
Ordförande 

Maria Ewerlöf 
Sekreterare 

 


