
 

 

NYTT FRÅN SACO 

Årsmötesspecial! 

I 2018:s första Saco-S vid SLU:s nyhetsbrev innehåller 
bl.a. kallelse till årsmötet samt tar upp varför man ska 
vara med i facket 
 

Årsmötet 2018 
Samtliga SACO-medlemmar vid SLU är kallade till detta års-
möte där alla har rösträtt.  

Tid:     Fredagen den 27:e april 2018 kl. 12.00-14.00 
Plats:  SLU Uppsala samt videolänk till andra orter 
 
Lokal:  Uppsala:          Ultuna sal L 
            Umeå:              Holly Wood 
            Skara:              Hernqvistsalen 
            Alnarp:             Stora Sessionssalen 
             
            Om  önskemål finns kommer fler orter att kopplas upp. 
            Instruktioner hur man själv kan koppla upp sig.  
 
I anslutning till årsmötesförhandlingarna ges även information och 
möjlighet till allmän diskussion.  
Vi har också några intressanta gäster på plats: Jakob Lindmark 
(ombudsman) och Birgitta Wikmark Carlsson (tf personalchef och 
bitr. universitetsdirektör). 
 
Nomineringar och motioner 
Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 
12 april 2018. 
 
Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på 
årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 5 april 2018.  

Saco-S vid SLU, nyhetsbrev  Nummer 3, mars 2018 

Kalender 

 Kallelsen anslagen på före-
ningens hemsida 6 mars. 

 Kallelse via e-post till med-
lemmarna den 24 mars. 

 Motioner till årsmötet läm-
nas till styrelsen senast  
5 april. 

 Nomineringar till styrelsen 
ska sändas till valbered-
ningen senast 12 april. 

 Påminnelse skickas ut kring 
den 23 april. 

 Årsmötet 
börjar kl.12.00 den 27 april. 



 

 

Om oss 

Saco‐S är  

förhandlings‐

organisa onen för  

statligt anställda  

akademiker.  

Saco‐S tecknar  centrala 

avtal med  arbetsgivar‐

verket som motpart.  

Saco‐S tecknar  

grundläggande kollek v‐

avtal om ll  exempel 

pensioner, allmänna an‐

ställningsvillkor,  

semester, sjukersä ning 

och  föräldraledighet.  

Lokalt på SLU sker  

förhandlingar: 

 Inför anställning 

 Vid arbetsbrist 

 I samband med  

lönerevisionen  

 Arbetsmiljöfrågor 

 Vid upprä ande av 

olika lokala avtal  

 Och mycket mer 

 

Kontakta oss 

Saco@slu.se 

Hemsida: 

www.Saco.slu.se 

Föredragningslista för årsmötet 
 
1)   Mötet öppnas 
 
2)   Val av justeringspersoner tillika rösträknare  
3)   Frågan om mötets behöriga utlysande  
4)   Val av ordförande och sekreterare för mötet  
5)   Fastställande av föredragningslistan  
 
6)   Styrelsens verksamhetsberättelse 
7)   Fråga om styrelsens ansvarsbefrielse 
 
8)   Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen  
9)   Val av övriga styrelseledamöter 
10) Val av föreningens representanter i olika organ alternativt 
      delegation till styrelsen att utse sådana representanter 
11) Val av valberedning  
 
12) Ändring av föreningens stadgar 
13) Motioner          [som föranmälts senast 5 april 2018]  
14) Övriga frågor  
 
15) Mötet avslutas 

Hjärtligt välkomna! 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Kommer att publiceras så fort den är klar på föreningens hemsida: 

www.saco.slu.se/saco/arsmote.htm 



 

 

Vad är facket? 

 
Varför ska man egentligen vara med i facket? Lö-

nar det sig? Vad får jag egentligen för de pengar jag 
betalar in till facket varje år? 

Det här är frågor som vi får ganska ofta, vi som är 
lokalt förtroendevalda. Det händer också att medlem-
mar hör av sig och säger att de tänker gå ur facket för 
de får ju ingenting för pengarna, de har ingen nytta av 
facket. Själv har jag varit medlem ända sedan jag 
började jobba och för mig har det alltid varit en själv-
klarhet att man är med i facket, av två skäl. Vi kan 
kalla de två skälen för “försäkringsspåret” och 
“solidaritetsspåret”. 

 

Vad gör facket? 
 
För att förstå det jag nu tänker förklara måste du 

först förstå ungefär hur svensk arbetsmarknad är 
uppbyggd och fungerar. I många länder regleras ar-
betsmarknaden väldigt strikt av lagar men i Sverige 
har vi sen över 100 år ett system som bygger på för-
handlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar. 
Förhandlingar som lett fram till de avtal som reglerar 
det allra mesta som rör din anställning: 

Lön, arbetstid, semester, ersättning vid tjänstere-
sor, ersättning vid flytt, ersättning för vissa sjukvårds-
kostnader, rätt till betald ledighet i olika sammanhang, 
uppsägningstid, turordningsregler vid övertalighet, 
förmåner för den som blir arbetslös, pension, osv. 

Nästan allt som rör din anställning är reglerat i 
kollektivavtal, antingen ett centralt avtal slutet av de 
centrala parterna Saco-S och Arbetsgivarverket eller 
av de lokala parterna vilket i vårt fall är SLU och de 
lokala facken Saco-föreningen, OFR/ST, Seko.  

Okej, men varför ska man då vara med i facket 
om allting redan är klart? Låt oss börja med 
“försäkringsspåret”.  

"Försäkring" 
 

Jag antar att du har ett eget boende av något 
slag. Då har du förmodligen också en hemförsäkring. 
Varför då? Lönar den sig? Troligen inte. Om du har 
tur kommer du aldrig behöva utnyttja försäkringen 
men du betalar ändå, år efter år, för säkerhets skull 
om det trots allt en dag plötsligt händer något med ditt 
hem.  

På samma sätt är det med medlemskapet i ett 
fackförbund. De allra flesta kommer aldrig behöva 
hjälp av facket, men för en del händer det plötsligt 
något på arbetsplatsen som gör att de behöver hjälp. 
Om de var medlemmar i facket innan problemen bör-
jade så kan de då få hjälp och stöd av sitt fackförbund 
på olika sätt. Annars står de ensamma och har i 
många fall inte ens lagstadgad rätt att diskutera sina 
problem med arbetsgivaren. Den lagstiftning som 
finns ger facken rätt att kräva diskussioner, förhand-
lingar, medbestämmande, osv. Som enskild har man 
inte ens den rätten. 

Problemen kan handla om allt möjligt: Plötsliga 
krav på en professor att arbeta kontorstid, fel ersätt-
ning vid en tjänsteresa, fel beräkning av semester, 
arbetsscheman som strider mot både avtal och ar-
betstidslag, fel lön utbetald, lönediskriminering vid 
nyanställning, fel hantering vid övertalighet, otillåtet 
tidsbegränsad anställning, osv. Det kan handla om 
nästan vad som helst. Som enskild anställd har man 
ingenting att sätta emot men som facklig organisation 
har vi lagstadgad rätt att inte bara diskutera och för-
handla med arbetsgivaren utan frågan kan lyftas till 
de centrala parterna och i slutändan hamna i arbets-
domstolen, alltihop utan att det kostar dig som med-
lem en krona.  

Men om du ska få hjälp måste du ha varit medlem 
en tid innan problemen började. På det viset påmin-
ner det om din hemförsäkring. Du kan inte få ersätt-
ning för skador som inträffat innan du tecknade för-
säkringen. När problemen väl uppstått, när felet be-

Varför ska man vara med i facket?  
 
Funderingar av Saco-S föreningens ordförande. 



 

 

gåtts, när konflikten är ett faktum, då är det i reali-
teten försent att få hjälp även om man då blir med-
lem. Då står man där ensam. Precis som med en för-
säkring så gäller det att bli medlem medan allt funge-
rar som det ska.  

 

Solidaritet 
 

Det andra spåret handlar om solidaritet. Vi har 
idag förmånliga anställningsvillkor som exempelvis 
extra lång semester, bättre pensionsavtal än andra 
branscher och kortare arbetstid. Detta har tidigare 
generationer av fackligt aktiva förhandlat fram och de 
som är fackligt aktiva idag arbetar för att det inte ska 
blir en återgång till sämre villkor utan hellre ännu 
bättre villkor. Men allt det som förhandlats fram gäller 
ju för alla anställda, inte bara de som är med i facket? 
Det är sant, men om ingen eller väldigt få är med i 
facket så kommer facken inte ha tillräcklig kraft 
bakom orden när man förhandlar med arbetsgivaren. 
Alla de som väljer att åka snålskjuts på andras arbete 
bäddar för att villkoren i framtiden riskerar att bli 
sämre. Så av solidaritet med sina kollegor bör man 
vara med i facket. 

Det är i grund och botten en ideologisk fråga. 
Hela fackföreningsrörelsen bygger på principen att 
tillsammans är vi starka och kan verka för bättre vill-
kor för alla, inte bara för några få.  

 

 
Avslutningsvis tänkte jag ta upp en fråga som ofta 

tycks förvirra: Skillnaden mellan förbunden och den 
lokala Saco-föreningen. 

Som enskild individ är du medlem i ett fackför-
bund. Här på SLU finns anställda som är medlemmar 
i exempelvis Naturvetarna, SULF, Veterinärförbundet 
och Sveriges Ingenjörer för att nämna några. Förbun-
den är i sin tur medlemmar i ett övergripande för-
handlingskartellsförbund, och det är detta samlings-
förbund som heter Saco. Inom Saco finns en delverk-
samhet som rör den statliga sektorn, Saco-S. Om du 
är medlem i ett Saco-anslutet fackförbund så repre-
senteras du på SLU av Saco-S-föreningen, alltså ett 
slags lokal förhandlingskartell, en sammanslutning för 
alla SLU:are som är medlemmar i ett Saco-anslutet 
fackförbund. Vi har årsmöte i slutet av april och väljer 
då de kollegor som ska utgöra den styrelse som ska 
representera oss i våra kontakter med arbetsgivaren, 
och det är i den styrelsen jag är ordförande. 

Vi som är lokalt valda är alltså bara kollegor som 
fått förtroendet att vid sidan av våra ordinarie arbets-
uppgifter bevaka lokala fackliga frågor och då i första 
hand frågor som regleras av kollektivavtal. I rena indi-
vidärenden, exempelvis en konflikt mellan en anställd 
och en chef, ska vi normalt hålla oss utanför och 
överlåta åt förbundet att företräda medlemmen. Skä-
let är helt enkelt att vi inte ska tvingas ta ställning i en 
konflikt mellan två av våra kollegor.  

Så svaret på frågan i rubriken, “varför ska man 
vara med i facket?”, är att det dels handlar om ett 
slags försäkring om det en dag uppstår problem 
knutna till anställningen, och dels om solidaritet med 
alla de kollegor som är medlemmar. 

  

 

 

Tillsammans kan vi påverka våra anställ-
ningsförhållanden! 

Förbund Medlemar Dubbelanslutning Totalt per förbund 

Akademikerförbundet SSR 25   25 

Civilekonomerna 35   35 

DIK 52   52 

Fysioterapeuterna 5   5 

Jusek 80   80 

Lärarnas Riksförbund 4   4 

Naturvetarna 900 4 904 

Sveriges Arkitekter 52   52 

Sveriges Farmaceuter 1   1 

Sveriges Ingenjörer 94   94 

Sveriges Psykologförbund 1   1 

Sveriges Skolledarförbund 1   1 

Sveriges universitetslärare och forskare 438 383 821 

Sveriges Veterinärförbund 111 67 178 

Totalsumma 1799     


