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Verksamhetsberättelse 2019-2020 

Saco-S rådet består av delegater utsedda av de medlemsförbund som finns representerade vid 
Götebrogs universitet. Rådet väljer vid sitt ordinarie årsmöte Saco-S styrelse (kallad styrelsen) 
och det är genom styrelsen rådet verkar. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott (AU) bestående 
av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren. Styrelsen har delegerat ner ansvaret för 
den löpande verksamheten till arbetsutskottet samt att vara länken mellan styrelsen och de 
förtroendevalda som sköter det dagliga arbetet. 

Styrelsen behandlar generellt kollektivavtal, princip- och policyfrågor. Arbetsutskottet 
ansvarar också för att förbereda styrelsens möten. Styrelsen har tillsammans med de 
förtroendevalda till uppgift att bevaka de frågor och förhandlingar som rör Göteborgs 
universitet. Styrelsen samt de förtroendevalda ska driva Saco-S fackliga politik och fullgöra de 
uppgifter som framgår av Saco-S arbetstagarnyckel, gällande kollektivavtal och eventuellt 
andra utfärdade anvisningar. 
 
Utöver Saco-S styrelse finns det en förtroendevald organisation med en nedsättningstid från 
GU motsvarande 7 heltidsekvivalenter (HTE). Under året som gått har vi för första gången 
haft förmånen att få med en doktorand i det dagilga arbetet. Tyvärr har denne disputerat och 
avslutat sin verksamhet hos oss. Vi har i ställer rekryterat in en ny medarbetare som anslöt 1 
april 2020. De förtroendevalda har områdesansvar där ett område motsvarar en fakultet eller 
liknande. I områdesansvaret ingår det att representera Saco-S vid MBL-sammanträden. Dessa 
möten hålls regelbundet var 14:e dag på respektive område. Utöver detta så hanteras även 
individärenden. 
 
Arbetsutskottet sammanträder varje tisdag morgon samt vid ytterligare behov för att grovt 
planera verksamheten och diskutera generella större frågor som gruppen med förtroendevalda 
behöver hantera. Förtroendevalda träffas varje onsdag under terminstid, där arbetet vid GU 
diskuteras och planeras. Under den senaste tiden dvs från mars 2020 och som en följd av 
corona-pandemin har majoriteten av det fackliga arbetet skötts på distans. Detta har fått till 
följd att AU träffats varje morgon för ett kort för-möte till vilken resten av gruppen sedan 
anslutit. Vi har således ökat våra träffar för att stödja varandra på bästa möjliga sätt. 
Distansverksamheten har fungerat mycket bra. 
 
Under året som varit har vi arbetat specifikt med: 
 
• Arbetstidsavtalet för lärare 
• Lönesättande samtal samt löneprocesser 
• Corona-relaterade frågor 
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• Revidering av doktorandernas lönstegar 
• Enkät om lönesättande samtal 
• Arbetsmiljö 
• Facklig förtroendetid samt hur facklig prestation ska bedömmas 
 
Avslutningsvis 
Det som vi fokuserat på i år igen är lärarnas arbetstidsavtal. Vi har nu kommit så långt i 
diskussionerna att vi har fått ett första utkast från arbetsgivaren. Detta utkast har vi studerat 
noga och vår egen referensgrupp samt SULF centralt har lämnat feedback. Denna feedback 
håller i skrivande stund på att bearbetas. Parternas mål och som en konsekvens av corona-
pandemin är att vi implementerar avtalet från 1 jan 2021, med målet att avtalet ska vara klart 
innan sommaren 2020.  
 
Angående lönesättningsprocessen genomförde vi i år så kallade förstärkta samtal som första 
steg vid oenighet. Dessa samtal genomfördes ute på fakulteterna där områdesansvariga 
deltog. Vi inom Saco-S tror att detta var en bra modell som vi mestadels fått positiv 
feedback på från våra medlemmar. Årets löneenkät visar ungeför samma resultat som förra 
året och det verkar som om vi sakta men säkert får till en bättre och bättre process.  
 
På grund av corona-pandemin fick även vi i Saco-S ställa om vårt arbetssätt till 
distansarbete och det har fungerat bra. Vi har stärkt vår roll som en viktig partner till 
arbetsgivaren och under dessa extrema förhållanden har vi involverats i informations och 
beslutsprocesserna på ett mycket bra sätt. Mycket arbete återstår dock innan alla nya lokala 
kollektivavtal som kan komma att behövas för att klara av verksamheten är på plats. Vi går 
en spännande vår och sommar till mötes. 
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