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I detta nummer fokuserar vi på arbetstid 
för lärare. Detta för att vi just nu tillsammans 
med arbetsgivaren gör en översyn av det lokala 
kollektivavtalet som tecknades redan 1998 med 
endast smärre justeringar från det datumet tills 
nu. En anpassning handlade om att Saco-S och 
arbetsgivarverket tecknade ett nytt avtal 2007, 
kallat Villkors-avtal-T. Vi inom Saco-S-rådet  
har upplevt att det finns vissa småsaker som 
skapat irritation och onödiga meningskiljak-
tigheter om tolkningarna, så nu är vi på G för 
att uppdatera vårt avtal. Överläggningarna har 
börjat och arbetsgivaren har presenterat sin idé. 
Deras utkast/idé är denna gång väl förankrad 
i en referensgrupp bestående av främst några 
prefekter. Vi kan redan i nuläget konstatera att 
vi inte helt har samma syn, men vår förhopp-
ning är att vi ska nå i mål. Om vi inte kommer 
överens, så lär det gamla avtalet gälla, så länge 
ingen av parterna säger upp det lokala avtalet. 
Elva viktiga principer presenteras på mittupp- 
slaget. 

Vi slår även ett slag för att våra medlemmar ska 
utnyttja möjligheten till att använda friskvårds- 
pengen och möjligheten till att använda en 
timme betald arbetstid för att röra på sig. Även 
yoga är något som man kan få friskvårdsbidrag 
för. 
   
SULF/SU har fått en ny styrelse och en av de 
nya i styrelsen, Sara Van Meerbergen, presen-
terar sig själv och sina tankar om att arbeta 
fackligt. Vi är så glada att vi får tillskott av med-
lemmar som vill engagera sig fackligt. Vi inom 
Saco-S och SULF behövs för att stötta medar-
betare som hamnat i blåsväder, skapa rimliga 
kollektivavtal, se till att tillsättning av lärare 
sker på ett korrekt sätt och vara uppdaterade på 
den lagstiftning och de avtal som finns.  
Hör gärna av dig om även du vill 
hjälpa till! 
     Anqi Lindblom-Ahlm 
     Saco-S-rådet

Inträdesansökan SULF
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     Du kan också söka inträde direkt på webben: www.sulf.se/medlemskap

 Jag vill bli medlem i SULF

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

 och vill dubbelansluta mig till SULF

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Universitet/Högskola

Anställning/Befattning    

Sysselsättningsgrad

Önskat datum för inträde

Skicka din ansökan internt till SULF/SU, Småbrukarhemmet 
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Utnyttja friskvårdsbidraget  
Sara Van Meerbergen - 
ny ledamot i SULF/SU:s styrelse 

Jag jobbar som universitetslektor i neder-
ländska på Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska och 
tyska (’Slabafinety’ på SU-språk). Min 
unga akademiska karriär har hittills främst 
utspelat sig på SU. 

Under mina år på denna arbetsplats har 
jag fått uppleva hur det är att arbeta i olika 
roller och under olika anställningsformer, 
vissa lite mer trygga än andra. 

Jag började min karriär som ung dokto-
rand 2005 och fick då lära mig mycket om doktorandernas villkor och rättigheter här 
på SU. I mötet med andra doktorander har jag också fått lära mig om de mer mörka 
sidorna i doktorandtillvaron. Mycket arbete görs runtom på olika institutioner men en 
hel del arbete återstår att göra. 

Efter disputationen, år 2010, har jag jobbat både som vikarierande och som timanställd 
lektor och under några år ha jag även varit postdok-stipendiat. Som ung forskare är 
man ju otroligt tacksam för alla möjligheter som man får och att man kan lyckas hålla 
sig kvar inom akademin. Men hur tryggt blir det när man är stipendiat och står utan 
föräldrapenning då stipendiet som man försörjer sig själv och sin familj på inte är  
skattegrundande? 

Även om jag har varit på SU i mer än tio år, har min riktiga trygghet kommit först nu 
i år när jag blev anställd på heltid som lektor. Det är först nu som jag känner mig helt 
trygg på min arbetsplats och kan planera och bygga för en säker framtid inom akade-
min. 

En viktig del av mitt arbete som styrelseledamot inom Sulf på SU vill jag därför viga åt 
att skapa lika trygghet och rättvisa för alla, oavsett var på resan man befinner sig!

En presentation av

Är du intresserad av att  
engagera dig fackligt? 

Skriv till saco@saco.su.se

Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna 
har alla anställda med månadslön vid Stockholms universitet och aktiva forskarstud-
erande oavsett finansiering rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid. 
Förutom detta erbjuds du att använda Personalgymmet eller Frescatihallen på ett 
antal kostnadsfria eller kraftigt rabatterade aktiviteter. 
 
Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till ersättning för friskvård med 1500 kr 
per år. Ersättning erhålles för inköp av träningsavgifter eller för kort för tillträde till 
motionsanläggningar såsom gym, simhallar eller andra fysiska aktiviteter. Dock ska 
det vara frågan om motionsidrott av enklare slag, alltså inte golf, ridning eller mot- 
svarande.

Utöver detta allmänna basutbud kan anställda också köpa t.ex. Medley/Frescathallens 
personliga träningskort och därmed få tillgång till ytterligare aktiviteter. Och du får 
10 % rabatt på årskort Allträning hos Friskis och Svettis Stockholm.
 
Mer information finns på medarbetarwebben för Stockhoms universitet.
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veckor.(se bilaga 5, Villkorsavtalet).  
Tjänstgöringsplanen måste doku-
menteras.

7. Faktorstilldelningen ska fort- 
sättningsvis vara minimum 2 och 
max 6. Faktor 2 bör endast använ-
das i begränsad omfattning där det 
klart framgår att förberedelse och 
efterarbetet omfattar max en timmes 
arbete. Normal undervisning ska 
generera mellan faktor 3 eller 4. Ut-
gångspunkten är det som stipuleras 
i avtalet ATH (Avtalet för tjänster 
inom högskolan, 11 kap. 60§) från 
1996 och som Villkorsavtalet bygger 
på.

8. Klara riktlinjer för obekväm 
arbetstid. Vi anser att ersättningen 
sätts i relation till lön/200 samt att 
ersättningen ges för faktisk klock-
timtid. (§8 SULF:s ramavtal).

10. Klara riktlinjer för (av-) eller 
(be-)räkning vid frånvaro (sjuk- eller 
VAB) i timtid från årsarbetstiden. 
Vi anser att en dag motsvarar 8 tim-
mars arbete.

11. Semester ska i första hand 
förläggas under ferietid eller under-
visningsfri tid (Villkorsavtal-T bilaga 
5 7§). Om semester sparas innebär 
det utökning av arbetstiden inneva-
rande år och minskning det år när 
den sparade semestern tas ut.  

Under våren 2017 diskuterar arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna på SU om förtydligande 
av det lokala kollektivavtalet för lärarkategori-
erna på Stockholms universitet. Här redovisar vi 
några av Saco-S-rådets ståndpunkter. 

1. Följa det centrala avtalets (Villkors-
avtal-T bilaga 5) intentioner om arbets-
tidens fördelning mellan undervisning, 
forskning och utvecklingsarbete, kompe-
tensutveckling samt den tredje uppgiften. 

2. Avtalet om arbetstid för lärare ska gälla 
för samtliga lärarkategorier, även de som 
är tidsbegränsat anställda och de som 
huvudsakligen ägnar sig åt forskning, t ex 
doktorander och postdokanställda. Enda 
undantaget är timlärare.

3. I en lärares uppgifter ingår: 
• Undervisning. Om man använder HF:s 
text kan detta bytas ut mot “Utbildnings- 
insatser” alternativt “Ha hand om utbild-
ning”. Vi anser att i undervisningsdelen 
ingår: förarbete, undervisning, efterarbete, 
handledning, examinationer som utförs av 
adjunkt, universitetsadjunkt och lektor. 
En undervisningstimme innebär 45 mi-
nuter i sal och 15 min rast.

• Forskning /Kompetensutveckling. 
skiftar mellan olika ämnen och vilken 
tjänstetitel arbetstagaren har, men vi 
måste värna om att forskningstiden för 
lektorer inte naggas i kanten. Och att  
t ex adjunkter får möjlighet att kompetens- 
utveckla sig. Planer för detta bör upprättas 
i samband med utvecklingssamtal. 

• Övriga uppgifter. Innebär att följa 
samhällsutvecklingen (tredje uppgiften), 
bedriva utvecklingsarbete inom institu-
tionen, deltaga i högre seminarier, vara 
ledamot i olika organ inom universitetet, 
deltaga i arbetsgrupper och kommitéer, 
ha funktionsansvar, t ex kursansvar, 
uppdrag som sakkunnig och opponent, 
även uppdrag inom den tredje uppgiften 
(samverkan). Dessa arbetsuppgifter måste 
synliggöras i procentsats med ett mini- 
mital för alla lärargrupper främst för att 
deltaga i institutionens reguljära möten för 
information och kanske för nyttjande av 
friskvårdstimmen.

4. Om avvikelser sker från “normal- 
fallet” anser vi att ett dokument upp- 
rättas och undertecknas av arbetsgivare 
och arbetstagare. Om övertid genereras 
ska det klart framgå att tiden varit beord-
rad. Allt för att undvika tvisteförhandling-
ar i framtiden.

5. Om parterna i dialog förändrar procent-
satserna mellan olika arbetsuppgifter und-
er en längre period, mer än ett kalenderår, 
måste detta dokumenteras. 

6. Tjänstgöringsplaner ska upp- 
rättas för varje enskild arbetstagare där 
det framgår vilken fördelning som gäller 
under året för en lärares olika arbetsupp- 
gifter. Om oenighet om fördelningen upp-
står mellan parterna ska facklig organi- 
sation informeras för att kunna begära 
förhandling. Tidsgränsen för att kunna 
begära förhandling bör förlängas till 2 

Arbetstidsavtal för lärare

VÄRNA OM: 
 
• KVALITET
• FÖRTROENDE 
• ARBETSMILJÖ


