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Verksamhetsberättelse för 2020 
 
1. Medlemsutveckling. Under verksamhetsperioden har ett antal nya medlemmar 
rekryterats. Samtidigt har dock ett flertal medlemmar, främst nyblivna doktorer och 
licentiater, lämnat universitetet. Den 31 december 2020 hade lokalföreningen drygt 600 
medlemmar (exakta antalet enligt förbundet lite lägre men alla har inte rätt arbetsgivare 
i medlemsregistret och vi även räknar bl.a. professor emeritus/emerita samt 
amanuenser). Störst antal medlemmar finns på IEI, IFM, ITN och ISY. 
 
2. Styrelsen.  
I styrelsen har ingått:                                                 
Janerik Lundquist, IEI, ordf.                                Mikael Asplund, IDA 
Karin Enander, IFM, vice ordf                             Per Sandström. IFM                                                            
Kjell Karlsson, ITN                                              Peter Hult, IMT 
Marco Kuhlmann, IDA                                        Simon Schütte, IEI                                                                                                  
Maria Ewerlöf, IMT                                   Torbjörn Larsson, MAI 
Martin Eneling, UF                                                
                                                                                                                                         
3. Valberedningen har bestått av Kristian Sandal, IDA, smk, Per Eklund, IFM och 
Magnus Karlsson, ITN.   
  
4. Saco-S-rådet. Sveriges Ingenjörer har haft 13 medlemmar i rådet. I Saco-S-rådets 
styrelse har ingått Maria Ewerlöf, IMT, Kjell Karlsson, ITN, Torbjörn Larsson, MAI, 
Peter Hult, IMT och Janerik Lundquist, IEI, tillika 1:e vice ordförande. Joakim 
Ekström, ITN, har varit suppleant. Styrelsen företräder som lokal part Saco-S drygt  
2 200 medlemmar. Saco-S är den särklassigt största personalorganisationen vid 
universitetet. 
 
5. Representation i lokala organ. Följande medlemmar har företrätt Saco-S/Sveriges 
Ingenjörer under 2020: 
• Universitetsstyrelsen: Janerik Lundquist, IEI (suppleant) 
• Centrala samverkansgruppen (CSG): Janerik Lundquist, IEI  
• LiTHs styrelse: Janerik Lundquist, IEI, Marco Kuhlmann, IDA, ersättare     
• LiTHs anställningsnämnd: Marco Kuhlmann, IDA    
• Ett antal av våra medlemmar har ingått i den Lokala samverkansgruppen (LSG) 

på sina respektive institutioner. Mikael Asplund och Aseel Berglund på IDA, 
Simon Schütte Ingo Staack på IEI, Peter Hult på IMT, Lasse Alfredsson och 
Mikael Olofsson på ISY, Micael Thunberg och Joakim Ekström på ITN, Magnus 
Herberthson och Torbjörn Larsson på MAI samt Torbjörn Larsson även på 
TEMA. 

 
6. Sveriges Ingenjörer centralt. I Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ, 
Fullmäktige, har Martin Eneling, UF, ingått som representant för Högskolelistan. 
Janerik Lundquist, IEI, har varit ordinarie revisor i förbundet och tillika ordförande för 
revisorskollegiet. Kjell Karlsson, ITN, och Simon Schütte, IEI, har representerat 
lokalföreningen i Högskolrådet. Den mycket positiva medlems-utvecklingen i förbundet 



har fortsatt och Sveriges Ingenjörer har nu ca 157 000 medlemmar och är därmed med 
bred marginal störst av Sacos 21 medlemsförbund. 
7. Lokala löneförhandlingar. I normala fall skulle lönerevisionen nu vara avslutad för 
våra medlemmar, men så blev inte fallet denna höst präglad av den pågående pandemin 
och de utdragna förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Nu är de centrala 
förhandlingarna på arbetsmarknaden i stort sett avslutade och det är dags att fastställa 
det interna löneutrymmet på LiU. Innan vi gör det ska Saco-S underteckna en lokal 
förhandlingsordning, som vi har arbetat med under hösten tillsammans med 
arbetsgivaren, och i denna förhandlingsordning regleras nu mycket av det som tidigare 
har varit oklart och som har försvårat lönerevisionsarbetet från vår sida.  
 
Från och med nu ska i princip alla Saco-S medlemmar vid LiU ha s.k. lönesättande 
samtal (LÖS) med den närmaste chefen. Något enstaka undantag kan eventuellt 
förekomma. Detta gäller dock ej för doktoranderna, som även i fortsättningen följer den 
s.k. doktorandlönestegen. De flesta av våra medlemmar har redan haft LÖS sedan ett 
par år tillbaka och nu kommer bl.a. IFM att ha LÖS för första gången. För medlemmar 
på IFM kommer vi att arrangera ett speciellt, partsgemensamt informationstillfälle, när 
vi närmar oss lönerörelsens start.  
 
Läget är idag oklart när vi kan komma igång med lönerörelsen, men mycket talar för att 
vi ska kunna påbörja arbetet i januari. Saco-S träffar samtliga prefekter (motsv.) för en 
diskussion kring vår lönekartläggning och lönestrukturen för våra medlemmar på 
enheten. Gott om tid måste sedan ges för att de lönesättande samtalen ska kunna 
genomföras så som det är tänkt och att tid också finns för att genomföra 
fyrpartssamtalen, för de som så önskar. Det mesta tyder dock på att allt detta ska kunna 
slutföras så att de nya lönerna kan utbetalas i samband med aprillönen. Men när det än 
blir så kommer de nya lönerna att utbetalas retroaktivt fr o m 1 oktober 2020. 
 
8. Personalärenden. Vi kan tyvärr konstatera att antalet personalärenden har ökat 
kraftigt under året. Saco-S-styrelsen har tillsatt en särskild personalärendegrupp (PÄG) i 
vilken Janerik Lundquist, IEI, Torbjörn Larsson, MAI, och Joakim Ekström, ITN, ingår. 
Torbjörn tar speciellt hand om alla typer av personalärenden inom doktorandgruppen.  
 
 
För styrelsen 
 
 
Janerik Lundquist 
Ordförande 
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