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Saco-S arbetar för dig
 Du blir medlem i Saco-S genom att gå med i ett Saco-S-förbund.  
Förbunden är experter på din utbildningsbakgrund, ditt jobb och dina yrkesområden.  
Här presenteras några av de förbund som har medlemmar på Stockholms Universitet:
 
DIK är facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. Det 
finns många skäl att vara medlem i DIK. 
Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal-
vetare och samhällsvetare. 
Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund, som tveklöst tar ställning 
i alla frågor som rör medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Målet är att 
medlemmars insatser avspeglar sig i en bra lön och att arbetsvillkoren utformas så 
att de får bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. 
Akademikerförbundet SSRs medlemmar återfinns inom ekonomi, administration, 
personalutveckling/human resource, socialt arbete, IT-området eller konsultverk-
samhet. 
Civilekonomerna har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör civilekonomers 
arbetsliv. De har därför en gedigen kompetens inom området. 
Lärarnas Riksförbund för dig som är behörig lärare eller studie- och yrkesvägle-
dare. En av de viktigaste uppgifterna för Lärarnas Riksförbund är att stödja medle-
mmar med all samlad erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket.  
Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organi-
sation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlem-
marnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör 
psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning.
SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och profes-
sionella organisation. Det är fackförbundet som är specialiserat på högskolan och 
har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och 
kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.

En vinst att vara dubbelansluten 
SULF har avtal om dubbelanslutning med ett flertal Saco-S-förbund. Tillhör du ett 
annat Saco-S-förbund kan du, i de flesta fall för ingen eller en ringa merkostnad, 
dubbelansluta dig till SULF. Du får medlemskap i två förbund för i princip en av-
gift, därmed har du tillgång till bl a två medlemstidningar, medlemsförmåner från 
två förbund osv. 

Mer om medlemskapet, SULFs tjänster och förmåner, information om avgifter 
finner du på SULFs hemsida: www.sulf.se  Du kan kontakta Eva Jacobsson: sulf@
sulf.su.se eller besöka oss på Småbrukarhemmet, Universitetsvägen 5, Stockholms 
universitet. Hitta till Småbrukaremmet, se www.saco.su.se



Detta nummer... 
... kommer ut väldigt sent på terminen. Givet-
vis finns det förklaringar. De förtroendevalda 
har ju förutom sitt fackliga uppdrag även un-
dervisning eller forskning på sin agenda, vilket 
gör att tiden för att producera några rader har 
fått stå tillbaka. Vi har dessutom fått ägna 
mycket tid till lönerevisionsarbetet, vilket i och 
för sig inte kom som en överraskning. 

Revisionen tar tid, det är bud från arbetsgiv-
aren, yrkande från oss och sedan en omgång 
med bud och yrkande igen, för att slutligen ha 
“bordsförhandlingar”, men håll ut! Arbetsgiv-
aren har aviserat att vi ska få nya lönen i mars 
inklusive retroaktivt lönepåslag från oktober 
2015.

Vi gör allt vad som står i vår makt för att 
rekrytera förtroendevalda till det fackliga 
arbetet. Glädjande nog har vi kunnat att utöka 
bemanningen för bevakningen av lärartill- 
sättningar. Nya är Torkild Thanem, Petros 
Gougoulakis och Wolff Geppert. Under våren 
2016 kommer Tatjana von Rosen och Ingrid 
Lander starta sina mandat. Tatjana kommer 
arbeta med löner och Ingrid kommer att 
bevaka lärartillsättningar och delta vid centrala 
MBL-förhandlingar. Vi ser gärna att ännu fler 
vill arbeta fackligt för Saco-S-rådet på SU!

I detta nummer presenterar sig Calle Cunelius 
som bevakar turordningskretsar. Vi kan kon-
statera att många ärenden är s.k. enmans- 
kretsar där forskares forskningsmedel snart 
tar slut. Därför väljer vi att presentera förbun-
dens hjälp till medlemmar när och om man 
blir arbetslös under en period. Vi redovisar 
även den nya arbetsmiljöorganisationen och 
P-O Mattsson och Birgitta Åkerman funderar 
kring fackets möjlighet att påverka 
skeenden. 

 Anqi Lindblom-Ahlm 

Inträdesansökan SULF
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institution tillser att det finns grupper 
eller råd som handhar alla de frågor som 
stipuleras i arbetsmiljölagen. För Saco-S 
har vi tillsett att Mona Hverven sitter 
i rådet som representant för huvud-
skyddsombuden, Eva Spens som facklig 
representant för oss i Saco-S och Anna- 
Lena Egebäck som suppleant för båda 
posterna.  Arbetet bygger ju givetvis på 
att vi alla verkar för att arbetsmiljön och 
lika villkor blir en realitet 
på SU.
              
         
              Anqi Lindblom-Ahlm

Det har allt som oftast framkommit att medarbetare 
har fått höra att de har undertid. Detta begrepp finns 
inte i vårt avtal. Det är således inte den enskilde 
medarbetaren som ska lida för att arbetsgivaren inte 
har kunnat “fylla”, främst tiden för undervisning. Det 
går inte heller att skjuta över arbetstid (timtid) från 
ett kalenderår till ett annat. Det som arbetsgivare och 
medarbetare kan förändra under en treårsperiod är 
fördelningen mellan undervisning och forskning.  
Summan ska varje år vara 1700 timmar. Läs  mer om 
beräkningar i vår broschyr som du hittar 
 på www.saco.su.se -> dokument.
            
             Anqi Lindblom-Ahlm 

ning. En fjärdedel var inte nöjda med 
innehållet. Vad missnöjet med innehåll- 
et består i går inte att avgöra. Däremot 
är det tydligt att det finns en hel del 
oklarheter kring vad som ska räknas 
som kompetensutveckling. Gränsen 
gentemot forskning tycks vara oklar – 
om man ska döma efter kommentarer i 
enkäten.

Enkäten gav inte svar på alla frågor 
kring kompetensutvecklingen, men det 
framstår som en angelägen facklig upp- 
gift att få tydligare riktlinjer både kring 
vad som gäller på olika arbetsplatser och 
inte minst kring innehållet.

Per-Olof Mattsson
ledamot i styrelsen för ULF
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I början av året skickade SULF:s fören-
ing för lektorer och forskare (ULF) ut 
en enkät om kompetensutveckling och 
forskningstid. Den gick ut till 8 425 
medlemmar och vi fick svar från 1 364 
personer. Svarsfrekvensen blev därmed 
16 procent, vilket är relativt bra för 
en enkät. Hela 66 procent av de som 
svarade var lektorer.

Ett tydligt resultat var att en grupp, 
närmare hälften, huvudsakligen forskar 
medan den andra hälften huvudsakli-
gen undervisar. Samstämmigheten om 
vikten av kompetensutveckling för att 
vi ska kunna upprätthålla god kvalitet 
i undervisning och forskning var stor. 
Mer än en tredjedel var dock missnöjda 
med kompetensutvecklingens omfatt- 

Hur är det med kompetensutvecklingen?

Begreppet  
som inte finns....

Vi från Saco-S finns med vid 
tillsättning av biträdande lektorer, lekt- 
orer och professorer. Fackets roll är 
i första hand att se till att allt går rätt 
till, att regelverket följs, t ex att in-
get jäv förekommer och att man vid 
tillsättning av lektorstjänst lägger 
lika vikt vid forsknings- och under-
visningsskickligheten. 

En annan viktig sak är att bevaka hur 
nämnden arbetar med jämställdhets- 
aspekten. Vi från Saco-S strävar efter 
att den tätgrupp som kallas till intervju 
alltid består av både män och kvinnor. 
I de flesta lärarförslagsnämnder har 
den fackliga representanten möjlighet 
att ställa frågor vid intervjuerna. Som 

fackets företrädare finns det anledning 
att ställa frågor kring till exempel kon- 
flikthantering och ledarskap. 

Vidare har vi på Naturvetenskapliga 
fakulteten ofta en god bild av i vilken 
miljö läraren skall verka och kan an- 
passa frågorna utifrån detta, t ex vet vi 
hur stora undervisningsgrupperna bruk- 
ar vara, vilken typ av studenter som går 
de aktuella kurserna, hur övrig personal 
upplever stämningen och ledningen på 
institutionen. Saco-S-representanten kan 
alltså bidra till att tillsättningsärendet får 
en mer allsidig behandling 
och att visst inflytande 
från övriga medarbetare 
möjliggörs.

Fackligt arbete i lärarförslagsnämnder

Arbetsmiljön - borde värnas av oss alla!
Äntligen har den nya organisationen för 
arbetsmiljö, “Rådet för arbetsmiljö och 
lika vilkor” sjösatts. Det första mötet har 
avhållits och nu väntar en spännande 
arbetsfas för att se till att frågorna åter 
kommer att få större plats och att SU:s 
strategier uppnås. 

I rektors beslut framkommer det att 
rådet ska verka för att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) införs och 
vidmakthålls vid samtliga institutioner. 
Vår förhoppning är att detta även gäller 
avdelningar inom förvaltningen.   
Områdesnämnderna skall se till att varje 
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Calle Cunelius  
Arbetar för Saco-S-rådet med i första hand 
turordningskretsar och omplaceringsutred-
ningar

Jag är utbildad gymnasielärare i historia 
och religionsvetenskap, men arbetar som 
tentamensadministratör och kontaktperson 
för studenter med funktionsnedsättning på 
Företagsekonomiska institutionen i Kräf-
triket. På fritiden älskar jag att utforska nya 
platser och människor, helst genom att lifta 
– som jag anser vara den bästa metoden för att komma i kontakt med intressanta och godhjär-
tade människor. 
   Jag är en av MBL-förhandlarna för Saco-S här på SU. MBL-lagen stipulerar bland annat 
att arbetsgivare har en skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationerna om viktiga 
förändringar i verksamheten eller i den enskilda arbetstagarens anställningsvillkor. Omorgan-
iseringar, budgetförslag, prefektutnämningar och arbetsbrister är exempel på vanliga ärenden 
som behandlas under MBL-förhandlingarna på personalavdelningen. 
   Mitt specifika uppdrag är att bevaka arbetsbrister och turordningskretsar. Arbetsbrist innebär 
att arbetsgivaren bedömer att behovet, eller finansieringen, av vissa definierade arbetsuppgift-
er upphört. Vid en konstaterad arbetsbrist finns särskilda regler som arbetsgivaren enligt lag 
måste beakta. T.ex. skall en turordningskrets upprättas. I enlighet med turordningsreglerna 
är det sedan den arbetstagare som har kortast sammanlagd arbetstid inom staten som skall bli 
föremål för uppsägning. Arbetsgivaren har även skyldighet att undersöka om den uppsagde 
kan omplaceras till en annan tjänst inom organisationen. Vi inom Saco-S tillsammans med 
personalavdelningen kontrollerar att dessa regler och skyldigheter efterföljs. På SU är det tyvärr 
vanligast med det som i dagligt tal kallas för enmanskretsar, oftast en forskare vars pengar för 
projektet tar slut. Visst är det sorgligt, men hjälp finns att få efter det att uppsägningstiden går 
ut. För statligt anställda finns trygghetsstiftelsen och de flesta Saco-S-förbunden har inkomst-
försäkringar.

Får vi presentera 

Är du också intresserad av att  
engagera dig fackligt? 

Skriv till saco@saco.su.se

Om du blir arbetslös...
Omställningsavtalet har medfört att det för anställda med kort anställningstid hos en arbetsgi-
vare blir klart sämre villkor än tidigare. För att minska risken att man som arbetslös hamnar i 
penganöd under arbetslöshetstiden så har förbund inom Saco-S sett till att det finns inkomst-
försäkring kopplat till medlemskapet. Vi vet ju att arbetslöshet drabbar forskare och visstidsan-
ställda på vårt universitet. 
   Som ett exempel redovisar vi kortfattat SULF:s försäkring som anses 
som den förmånligaste inom sektorn*:

För dig som är SULF-medlem ingår inkomstförsäkringen i ditt 
medlemskap. För att få ersättning måste du ha rätt till inkomstre-
laterad ersättning från a-kassan. Det innebär att du behöver vara 
medlem i både SULF och Akademikernas erkända arbetslöshets-
kassa (AEA) för att kunna utnyttja försäkringen. Som i alla avtal 
finns det en kvalifikationstid.
   Försäkringen är särskilt anpassad till de utmaningar som medlemm- 
ar möter i den akademiska karriären. I andra inkomstförsäkringar kan 
perioder av stipendier eller forskarstudier på heltid utan anställning ställa till problem, 
men vi räknar dem som överhoppningsbar tid, med större möjlighet för dig att få ersättning. 
Vi maximerar också dina möjligheter att kombinera stöd från Trygghetsstiftelsen med SULF:s 
inkomstförsäkring. Om du exempelvis har rätt till 44 ersättningsdagar från Trygghetsstiftelsen kan 
du sedan fylla på med alla 150 dagarna från SULF:s inkomstförsäkring. 

På SULF:s hemsida redovisas även vad du bör tänka på om du blir arbetslös. Väl värt att läsa ! 

* Om du är medlem i annat Saco-S förbund finner du informationen på ditt förbunds hemsida. För de som är 
dubbelanslutna till SULF och ett annat förbund väljer man det förbunds inkomstförsäkring som är bäst.


