
www.sulf.su.se

våren 2014

SULF:s styrelse på SU 2014

Annika Blekemo, ordf. Magnus Gustavsson, v. ordf.

Eva Spens

Anqi Lindblom-Ahlm

Gabriella Höstfält Birgitta Åkerman

http://www.sulf.su.se/sulf-su/index.html

David Minugh P-O Mattsson

Mona Hverven

Suppleanter: 
Annika Rabo, Barbro Sigfridsson, Andrey Tibajev, Wolf Geppert och Simon Johansson

Ordinarie:



För sjätte året i rad har du nu ett nytt 
nummer av vår gemensamma broschyr i 
din hand. Alla de äldre upplagorna finns att 
hämta som pdf:er på vår hemsida www.saco.
su.se. Vi kan konstatera att några ämnen är 
återkommande. Det handlar om löne- 
revisioner, medarbetarsamtal, arbetsmiljö, 
arbetstid, tidsbegränsade anställningar och 
olika gruppers specifika problem. I höstnum-
ret 2013 belystes forskares situation och vad 
forskningsbudgeten ska räcka till. Ett dilem-
ma är just vad som ska bekostas av projektets 
medel. Är det verkligen rimligt att VR ska 
betala friskvårdskortet? Värre är det dock 
för forskare vars ansökningar inte godtas på 
institutionen, dvs prefekten inte underteck-
nar nya ansökningar om medel och då har 
forskaren ingen som helst chans till fortsatt 
arbete och försörjning.  
I detta nummer skriver vi om Trygghetsavtal-
et. Det är väl värt att känna till att vi inom 
den statliga sektorn har mycket bra villkor 
om vi skulle bli uppsagda eller om den tids-
begränsade anställningen avslutas. Nu ska 
avtalet omförhandlas och kommer troligtvis 
benämnas som Omställningsavtalet. I de 
intentioner som undertecknas framgår att 
avtalet kan komma att omfatta personer med 
minst två års anställning mot tidigare tre år.
Denna vår ser vi framför oss främst diskus- 
sioner och förhandlingar om nytänkandet 
kring hur delar av förvaltningen struktureras. 
Vi har fått god information om den utred-
ning som ligger till grund för arbetet. Vi kan 
konstatera att ledningen på Stockholms Uni-
versitet för mycket öppna samtal och försöker 
se till att alla parter känner sig delaktiga i 
processen. Inom Saco-S-rådet gläds vi över 
den öppenhet, transparens och arbetsgläd-
je som finns hos universitetsledningen och 
den aktiva viljan att vi tillsammans 
hjälps åt. 
                       Anqi Lindblom-Ahlm 
                       ordf. i Saco-S-rådet 

Inträdesansökan SULF
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 Jag vill bli medlem i SULF

 Jag är nu medlem i annat Saco-S-förbund nämligen :

 och vill dubbelansluta mig till SULF
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Sysselsättningsgrad

Önskat datum för inträde

Skicka din ansökan internt till SULF/SU, Småbrukarhemmet 



Fredrik Olsson 
ledamot i Saco-S-rådet vid SU 

Jag är doktorand vid matematiska institut- 
ionen på avdelningen för matematisk stati- 
stik. Jag har de senaste åren varit aktiv vid 
institutionens lokala doktorandråd och 
att engagera mig fackligt känns som ett 
naturligt nästa steg. Doktorandrollen är 
både rolig och lärorik även om det är en 
speciell anställningsform och det är viktigt 
att vi inte glömmer bort vilka rättigheter och 
skyldigheter vi och universitetet har. Att få 
möjligheten att driva bland annnat doktor- 
andfrågor på en högre nivå känns både 
spännande och utmanande. Som ledamot i 
Saco-S-rådet för Naturvetarna hoppas jag 
få insikt i det fackliga arbetet och jag ser med glädje fram emot det. I fackliga sammanhang 
handlar det om kollektivavtal som kontinuerligt behöver uttolkas, förhandlas och diskuteras. 
Mitt huvudsakliga intresse är att delta i den processen. 

Får vi presentera ... 
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På SULF:s medlemsmöte den 18/9 2013 
diskuterades visstidsanställdas villkor. 
SULF:s chefsutredare Karin Åmossa 
redogjorde för den riksomfattande un-
dersökning SULF har gjort beträffande 
andelen visstidsanställda på lärosätena. 

Det visade sig att SU är en av de absolut 
sämsta i klassen. På SU finns det 40% 
visstidsanställda och då är inte doktoran-
derna inräknade. Om de räknas in så är 
det över hälften som är visstidsanställda på 
vårt lärosäte. Så har du en tillsvidarean-
ställning, en fast anställning, då tillhör du 
ett frälse, en överklass, gläd dig! Lönen må 
vara låg men du har i vart fall anställ- 
ningstrygghet, det har inte majoriteten av 
dina kollegor! 

Det som i samhället i övrigt är det norma-
la, att ha ett fast jobb, att därmed kunna ta 
ett bostadslån, ses som kreditvärdig för en 
hyresvärd, känna en säkerhet att man har 
kvar jobbet även om man vågar komma 
med saklig kritik etc. är inte det normala 
hos oss, skillnaderna mellan antalet viss- 
tidsanställda i övriga sektorer och på 
lärosätena är väldigt stort – men varför är 
det på detta viset?

Arbetsgivarna argumenterar ofta för att 
vår sektor är annorlunda och det är helt 
sant men kan man verkligen ta detta till 
intäkt för alla konstigheter? Antalet viss- 
tidsanställda står på många lärosäten i 
förhållande till mängden externa medel, 
har man stora externa anslag så har man 
ofta stort antal visstidsanställda. Detta är 
inte helt logiskt eftersom anslagen vanligt-

vis löper på minst tre år och många gånger 
kommer nya anslag att ersätta de gamla 
innan tiden har gått ut. Industrin som lever 
med varierande orderingång kan sällan 
säga om det finns medel om tre år, ändå 
leder inte det till att industrisektorn har 
särskilt många visstidsanställda, de har inte 
ens en tredjedel så många visstidsanställ-
da som universiteten. Förklaringen måste 
därmed vara en annan.

Vad skulle hända om man tillsvidarean-
ställde personer som går på projektpengar? 
Finns det inte fortsatta medel när tiden 
löper ut så skulle lärosätet kunna säga upp 
p.g.a. arbetsbrist men personen skulle un-
der tiden ha varit fast anställd och sanno-
likheten att hitta pengar är ofta stor.  
I dagsläget kommer personen att ha en 
visstidsanställning, med allt vad det in-
nebär av negativa effekter  ekonomiskt och 
socialt, och ändå få sluta när den löper ut 
för att pengarna tagit slut.

Det märkliga är dock att för SU så gäller 
inte detta samband, SU har i förhållande 
till andra lärosäten en relativt låg andel 
finansiering via externa medel men är 
ändå sämst i klassen beträffande andelen 
visstidsanställda, vad kan detta bero på? 
Departementet ifrågasätter nu lärosätenas 
visstidsanställningar. Kan vi äntligen få en 
förändring?

Annika Blekemo 
ordförande i SULF/SU

Våga tillsvidareanställa 

Andreas Hedström Mace
Styrelseledamot i  Saco-S rådet vid SU
 
Jag arbetar som bibliotekarie vid Stockholms 
universitetsbibliotek, främst med undervisning  
i informationssökning, källkritik och referens- 
hantering, både traditionellt och via digitala 
lärresurser, samt med webb och kundservice.  
Jag är invald i Saco-S rådet som DIK:s repre-
sentant och är från 2014 ordförande för den  
lokala DIK-föreningen på universitetsbibliote-
ket. Jag ser på facket som en viktig motpart 
till arbetsgivaren men också ett stöd för de 
anställda. Att försöka skapa delaktighet och 
medbestämmande genom samarbete och 
diskussion. Det ska bli spännande att öka syn-
fältet och inom Saco-S rådet börja arbeta med 
frågor som rör hela universitetet.
 



Det finns problem med den decentraliserade organisationen som 
råder på Stockholms Universitet. I mångt och mycket sker arbetet på 
institutioner/avdelningar utan någon som helst facklig insyn. Under 
de senaste åren har vi, tack vare medlemmars påpekanden, upptäckt 
att man på vissa institutioner har skapat en praxis som strider mot 
kollektivavtal. Vi har därmed i samråd med arbetsgivaren försökt 
få bukt med tvivelaktiga konstruktioner. Bland annat har det gällt 
tolkningen av arbetstidsavtal för lärarpersonal. Utan den hjälp vi får 
av er medlemmar skulle nog praxis ha kunnat fortleva och bli till en 
“sanning” för de medarbetare som befinner sig på dessa institutioner. 

Ett annat problem är den hierarkiska ordningen och vem som äger 
frågan. Det ter sig ibland som om överordnade chefer, nämnder 
och förvaltning inte har något mandat att förändra destruktiva 
krafter inom en institution, trots att både personal, skyddsombud 
och vi fackliga påpekar bekymren. Allt får ju skötas av institut- 
ionen själv och vi måste tyvärr medge att på vissa institutioner 
råder en kultur som innebär att personalen känner sig underkasta-
de en, i deras tycke, despotisk ledarstruktur. Medarbetare tystnar, 
vågar aldrig ta ställning och absolut ingen strid. Hellre tiger och 
lider de. 

Å andra sidan måste vi nog tillstå att problemen som faller mellan 
stolarna, såsom vi ser dem, inte är omfattande om man betänker 
att vi har mer än 80 olika “miniorganisationer” under vårt SU-
tak. Vi träffar många prefekter och avdelningschefer som 
gör ett strålande arbete, entusiasmerar sin personal och 
skapar goda möjligheter för kvalitativa arbetsinsatser.
                                                                 
                                                       Anqi Lindblom-Ahlm

Faller mellan stolarna
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Arbetsgivarverket sade upp Trygghets- 
avtalet 19 juni 2013. Avsikten med upp- 
sägningen var att omförhandla avtalet. 
Under hösten 2013 undertecknades en 
principöverenskommelse om hur det 
fortsatta arbetet skulle ta form. Ett nytt 
avtal är beräknat vara klart till sommaren 
2014. Det mest troliga är att avtalet byter 
namn från Trygghetsavtal till Omställ- 
ningsavtal. Trygghetstiftelsen kommer att 
finnas kvar, men kanske även den får nytt 
namn. Här följer delar av de intentioner 
som fastställs i förhandlingsprotokollet, 
RALS-T, bilaga 6:
“ Det fortsatta arbetet med att ta fram ett om-
ställningsavtal ska ha som inriktning att
1. De arbetstagare som har sagts upp på grund 
av arbetsbrist, oavsett anställningsgrund omfattas 
av avtalet och dess förmåner/åtgärder. En viss 
kvalifikationstid ska vara uppfylld.
2. De arbetstagare vars tidsbegränsade anställ- 
ning har löpt ut och där anställningen varat minst 
två år hos en och samma funktionella arbetsgiv-
are omfattas av avtalet när vissa förutsättningar 
är uppfyllda. Det finns skäl att se över hur 

stapling av anställningar hos samma funktionella 
arbetsgivare ska hanteras i dessa avseenden. Det 
kan vidare finnas skäl att se över om det funktio-
nella arbetsgivarbegreppet i vissa fall bör utvidgas. 
I vilken omfattning arbetstagaren får ta del av 
förmåner/åtgärder är förenat med vissa kvali-
fikationstider och kan göras beroende av andra 
faktorer kopplade till anställningen som t.ex. om 
anställningen har sin grund i kollektivavtal eller 
där olika tidsbegränsade anställningar av olika 
längd har staplats på varandra inom viss ramtid. 
Utifrån ovan angivna utgångspunkter innebär en 
sådan inriktning att huvudfokus behålls på den 
grupp som blir uppsagd från sitt arbete på grund 
arbetsbrist, samtidigt som det sker en utvidg- 
ning av hur många som kan komma att omfattas 
av avtalet. Omställningsavtal kan med denna 
inriktning komma att ge visst stöd dels till nya 
grupper som oavsett anställningstid inte omfattas 
av nuvarande Trygghetsavtal [...]
3. Möjligheten för arbetstagaren att själv utlösa 
rätt till pensionsersättning tas bort.
4. Avtalet ska innehålla övergångsbestämmelser. 
Det kan t.ex. röra övergångsbestämmelser för äldre 
arbetstagare med lång anställningstid i staten.”

Trygghet till omställning 

Vi söker medlemmar från Saco-S-förbund som vill engagera sig fackligt.

Är du intresserad ?
Skriv till saco@saco.su.se

Welcome to two seminars about 
Doctoral candidates and Post doc 

8 april 12.15- 17.00 
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati 

 
anmälan senast den 4 april till :  

sulf@sulf.su.se


