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Verksamhetsberättelse för 2016 
 
1. Medlemsutveckling. Under verksamhetsperioden har ett antal nya medlemmar re-
kryterats. Samtidigt har dock ett flertal medlemmar, främst nyblivna doktorer och licen-
tiater, lämnat universitetet. Den 31 december 2016 hade vi 600 medlemmar på universi-
tetet. Störst antal medlemmar finns som vanligt på IEI, IFM, ITN och IDA.  
 
2. Styrelsen.  
I styrelsen har ingått:                                                 
Janerik Lundquist, IEI, ordf.                                      Maria Ewerlöf, IMT              
Karin Enander, IFM, vice ordf.                                  Kjell Karlsson, ITN                                                  
Mikael Asplund, IDA                                                Torbjörn Larsson, MAI 
Martin Eneling, UF                                              Nathaniel D. Robinson, IFM 
                                                                                                                                          
3. Valberedningen har bestått av Kristian Sandal, IDA, smk, Per Ask, IMT och Per 
Eklund, IFM.   
  
4. SACO-rådet. Sveriges Ingenjörer har haft 13 medlemmar i rådet. I SACO-rådets sty-
relse har ingått Karin Enander, IFM, Martin Eneling, UF, Kjell Karlsson, ITN och Jane-
rik Lundquist, IEI, tillika vice ordförande i SACO-rådets styrelse. Maria Ewerlöf, IMT, 
har varit suppleant. Styrelsen företräder som lokal part SACOs drygt 2 300 medlemmar. 
SACO är den särklassigt största personalorganisationen vid universitetet. 
 
5. Representation i olika lokala organ. Följande medlemmar har företrätt SACO/Sve-
riges Ingenjörer: 
Universitetsstyrelsen: Janerik Lundquist, IEI (suppleant). 
LiTHs styrelse: Janerik Lundquist, IEI, Karin Enander, IFM, suppleant   
LiTHs anställningsnämnd: Maria Huge Brodin, IEI  
Ett antal av våra medlemmar har ingått i Lokala samverkansgrupper (LSG) på sina in-
stitutioner.  
 
6. Sveriges Ingenjörer centralt. I Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ, Full-
mäktige, har Martin Eneling, UF, ingått som representant för Högskolelistan. Janerik 
Lundquist, IEI, har omvalts som ordinarie revisor i förbundet och tillika ordförande för 
revisorskollegiet. Karin Enander, IFM, representerar lokalavdelningen i Högskolrådet. 
Den mycket positiva medlemsutvecklingen i förbundet har fortsatt och Sveriges Ingen-
jörer har nu ca 144 000 medlemmar och är därmed med bred marginal störst av SACOs 
23 medlemsförbund. 
 
7. Lokala löneförhandlingar. I år, liksom föregående åt, fördes löneförhandlingarna 
direkt med samtliga lönesättande chefer (utom på de enheter där vi hade lönesättande 
samtal, se nedan). Medlemmarna har som vanligt fått möjlighet att skicka in en enkät 



till förhandlarna inför revisionen. Doktorandlönerna förhandlades i klump och där lyck-
ades vi få en förbättring av flera steg i lönestegarna (Bilaga 1). Nytt för året är att flera 
institutioner har gått samman om gemensamma lönestegar. Lönesättande samtal ge-
nomfördes i år för första gången på en stor institution, IEI med ca 475 anställda. Löne-
sättande samtal är sedan tidigare infört på UB, IMT, samtliga fakultetskanslier, internre-
visionen, chefskretsen, UF samt vid några mindre grupperingar. För SACOs del sköts 
de reguljära förhandlingarna av en grupp på tre personer, där Janerik Lundquist, IEI, re-
presenterar Sveriges Ingenjörer. Under 2016 förhandlade vi fram nya löner för perioden 
161001–170930. Löneutrymmet var i år 2,2%. Medelutfallet inom SACO-kollektivet 
blev något högre.   
 
Enligt RALS-T -avtalet byter man huvudspår för löneförhandlingar inom högskoleom-
rådet from 1 januari 2016 till lönesättande samtal. Det betyder, om inget annat avtalas 
lokalt, att det är denna förhandlingsordning som gäller i fortsättningen. Vi vill därför 
förtydliga att vid LiU är inget överenskommet än mellan oss och arbetsgivaren och att 
RALS-T-avtalet ger oss friheten att fortsätta med vanlig löneförhandling på vårt läro-
säte, eller på delar av myndigheten, även efter den 1 januari 2016 om vi så kommer 
överens. Vi kommer under 2017 att utvärdera medlemmarnas erfarenheter av de löne-
sättande samtalen på IEI.  
 
8. Tjänstetillsättningsanalys. Styrelsen har under året genomfört en analys av hur re-
krytering och tillsättning av lärar- och forskartjäster vid den tekniska fakulteten under 
2014 och 2015 har gått till. Resultatet väckte en hel del tankar och frågor som styrelsen 
har diskuterat med fakultetens dekanus Ulf Nilsson och vår representant i anställnings-
nämnden Maria Huge Brodin, IEI. Analysen utfördes av Nathaniel D. Robinson, IFM, 
och Mikael Asplund, IDA. Materialet har överlämnats till SACO-rådets styrelse för vi-
dare hantering.   
 
För styrelsen 
 
Janerik Lundquist 
Ordförande 
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Doktorandlönestegar vid LiU:s institutioner 1 oktober 2016 
 
 
Filosofisk fakultet = IBL, IKK, ISAK, ISV och Tema 
 
24 700 
25 300 
27 100 
 
Medicinsk fakultet: 
 
IKE  IMH 
 
24 600  24 600 
25 300  25 300 
26 400  27 100 
 
 
Teknisk fakultet = IDA, IEI och ITN 
 
28 000 
29 000 
31 000 
 
IFM IMT ISY MAI  
 
27 000 28 800 29 000 26 300 
27 800 29 600 30 000 27 650 
29 600 31 500 32 250 29 000 
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