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                Närvarande:    Martin Eneling, UF                                 
Maria Ewerlöf, HMV                  
Mathias Henningsson, IEI            
Kjell Karlsson, ITN             
Janerik Lundquist, IEI, ordf    
Per Sandström, IFM              
Simon Schütte, IEI                      
Peter Hult, IMT                       
Klervie Toczé, IDA 

              Frånvarande:     Mikael Asplund, IDA              
Jens Eriksson, IFM          
Torbjörn Larsson, MAI 

                                                                                                                                                                                                                                      
1. Sammanträdets öppnande 

             Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat  

2. Val av sekreterare 
    Simon Schütte valdes till sekreterare 
 
3. Godkännande av dagordningen  
    Dagordningen godkändes. En ny punkt gällande doktorandlönerna lades till efter  
    punkt 16. 
 
4. Föregående mötets protokoll  
    Inga synpunkter framfördes och protokollet lades ad acta. 
 
5. Meddelanden  

  En ny universitetsdirektör tillträder 12/1. Vederbörande kommer närmast från    
    Domstolsverket och han har bred erfarenhet inom administrativ ledning.  

  Bland våra medarbetare finns det många personer som inte mår bra och behöver 
    hjälp. Omfattningen är större än vanligt. Janerik uppmanar alla att hänvisa perso-  
    ner med sådana bekymmer till honom. eller relevant person inom organisationen. 
 
6. Fackliga frågor på institutionsnivå 

              IDA: Inga stora ändringar 
              UF: Inga större förändringar som sker just nu; några chefsbyten. Svårt att re- 
              krytera medarbetare inom IT säkerhet 
              IFM: Inga större förändringar; Per säger dock att han inte har ”hängt med  
              riktigt” på sistone. Efter förra årets turbulens har läget lugnat ner sig, vilket är  
              välkommet 
              IMT: Inga stora förändringar förutom några mindre personalärenden 
              IEI: Hög arbetsbelastning hos medarbetare, en del stressrelaterade sjukskriv- 
              ningar 



ITN: Två enheter på Avdelningen laboratoriet för Organisk elektronik vill 
byta avdelning.  

 
         7. Nya Fullmäktige 2022  

 Martin omvaldes till fullmäktigerepresentant för de kommande 4 åren. I år  
             kommer ett stort antal motioner att behandlas. Martin ber om hjälp med be-     
            dömning av motionerna. Ett mål i år är att få in en representant från högskolan  
            i Förbundsstyrelsen.  

 
        8. Rapport från Högskolerådet  
            Hyreshöjningar på 10% kommer att slå hårt mot lärosätena. Ny förbundsdirek- 
            tör för SI efter Rickard Malmblad blir Jens Jakobsson, som senast kommer   
            från Arkavia.  
 
        9. Förändringar i den lokala medlemsstocken under 2022  
            Vi har idag 527 (+50) medlemmar på LiU. Den psykologiska gränsen 600 
            medlemmar är därmed tydligt underskriden. Det betyder att vi, med tanke på   
            det ökande antalet anställda, förlorar marknadsandelar. Kjell fick i uppdrag att  
            undersöka om en förstärkt marknadsföring kan vara lämplig.  
 
      10. Nytt avtal adjungerande lärare  

Man får 3 år maximalt, man ska ha sin huvudsakliga lön ifrån en annan arbets-       
givare, man får ha ett maximalt engagemang på LiU uppgående till 49%. Av-
talet slöts för att säkerställa att de anställdas rättigheter tillgodoses.  

 
      11. De nya doktorandlönerna  

Doktorandlönerna gäller från och med den 1 oktober 2022. Lönestegen per in-
stitution ligger på Saco-S hemsida på LiU. Ingångslönerna höjdes markant för 
första steget, medan höjningen för steg 2 och 3 ligger runt + 1,9%. Ingen in-
stitution når upp till taket i respektive steg i lönestegen.  

 
      12. Översyn av Samverkansavtalet  

En partsgemensam arbetsgrupp jobbar med att ta fram ett nytt samarbetssamtal 
som till vissa delar ska ersätta traditionell MBL. I praktiken kommer MBL 
tjäna som grund och relevanta paragrafer byts ut mot lokal samverkan. En hu-
vudpunkt har varit att de fackliga parterna vill ha möjlighet till lokal MBL-för-
handling om oenighet uppstår i CSG. Detta är inte riktigt klart ännu, men det 
finns optimism att man kan hitta är lösning. 
Sammanfattningsvis har samarbetet i CSG blivit allt bättre under åren och vi 
vill gärna fortsätta på detta sätt även i framtiden. På LSG förs mycket mindre 
konflikter fram; mest av personliga skäl – de fackliga representanterna i LSG 
måste även efteråt kunna samarbeta med institutionsledningen. 

 
      13. Ny central utbildningsnämnd för LiU  

Efter ett anta förtydligande förhandlingar med prorektor (tillika ordförande i 
denna nämnd) godkändes inrättande i CSG 

 
      14. Ny instruktion för forskarstudierektorer  

Syftet är bland annat att se till att ISP efterföljs på bättre sätt. Torbjörn är dri-
vande i denna fråga.   
 

       



 
      15. Saco-S LiU årsmöte 29 november 2022 
            Mötet ligger denna gång FÖRE jul. De 14 SI delegater som utsågs på SIs års-

möte i januari 2022 kommer att tjänstgöra även denna gång. 
 
      16. Nästa sammanträde.  
            Slutet av november. Doodle kommer. 
 
      17. Övriga frågor 

Maria tog upp doktorandundersöknigen. Den senaste undersökningen gjordes 
2017 och ska egentligen genomföras vartannat år. Pga. pandemin har det dröjt. 
Maria företräder Saco-S rådet för doktorander och bidrar med frågor och tolk-
ning av resultat.  

 
      18. Sammanträdets avslutande  
            Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 
 
 
 
 
 
       Janerik Lundquist                                                          Simon Schütte 
       Ordförande                                                                    Sekreterare    


