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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 
fi nns 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 återfi nns inom ekonomi, administra-
tion, personalutveckling/human resource, socialt arbete, IT-området eller konsult-
verksamhet.
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 med-
lemmar 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 fi nns därför stor erfarenhet och 
kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.

En vinst att vara dubbelansluten 
SULF har avtal om dubbelanslutning med ett fl ertal Saco-S-förbund. Tillhör du ett 
annat Saco-S-förbund kan du, i de fl esta 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 
fi nner du på SULFs hemsida: www.sulf.se  Du kan kontakta Eva Jacobsson: 
sulf@sulf.su.se, 08-16 22 31 eller besöka oss på Småbrukarhemmet, Universitets-
vägen 5, Stockholms universitet. Hitta till Småbrukaremmet, se www.saco.su.se



I högskolans värld
På många sätt är högskolevärlden 
en värld för sig. Den präglas både av 
kreativitet, självständighet å ena sidan 
och av en mångfald av regler och rikt-
linjer å den andra. Högskolevärlden 
präglas också av två ledningsstrukturer; 
den rent förvaltningsmässiga och den 
akademiska, och det är viktigt att dessa 
”världar” kan kommunicera med varand-
ra. Inte minst gäller detta förutsättning-
ar för att skapa en god psykosocial 
arbetsmiljö på institutionsnivå för lärare 
och studenter. En aspekt av detta är att 
det fi nns reella möjligheter för lärare att 
både undervisa och forska. För student-
erna betyder det att de verkligen får en 
undervisning baserad på vetenskaplig 
grund. Ett instrument för att förverkliga 
detta är att följa de intentioner som fi nns i 
det lokala arbetstidsavtalet (Alfa-SU). 
Ibland måste övertid planeras in därför 
att det är det enda sättet att lösa ett prob-
lem, ibland kräver handledning och 
examinationer mer tid än planerat – kurs-
en ”skenar”. Det är viktigt att det fi nns en 
tydlig, gärna skriftlig, överenskommelse 
om hur en lärare ska kompenseras för 
övertid. Det är också viktigt att föra en 
diskussion med prefekten om hur man 
ska hantera en situation som ”skenar” 
– exempelvis att man gör en revidering 
och avstämning av bemanningsplanen 
vid terminsslutet. Detta för att undvika 
konfl ikter om övertid eller ej, och om hur 
detta ska kompenseras. 

Barbro Sigfridsson

Inträdesansökan SULF
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Eva Jacobsson
ombudsman för SULF vid SU

Jag arbetar sedan många år på SULF:s 
lokala kansli vid SU. Mitt fackliga 
intresse började på 80-talet och jag 
tycker fortfarande att fackliga frågor
är lika viktiga idag.
Som medlem kan du höra av dig till 
mig med dina frågor via telefon 
08-16 22 31 eller mail sulf@sulf.su.se. 
Jag har telefontid måndag-torsdag 
mellan kl. 9.15-11.30 samt tisdagar 
även kl.13-15.  Du är också välkommen 
till Småbrukarhemmet, Universitets-
vägen 5, för att personligen diskutera 
dina fackliga frågor. 
Jag arbetar också för Saco-S-rådet vid 
SU med MBL-förhandlingar. 
Doktorandfrågor ligger mig varmt om 
hjärtat och jag är också engagerad i 
olika individärenden.

Får vi presentera ...
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Autonomiutredningen som initierades 
av alliansen fi ck till konsekvens att 
de föreskrifter som fi nns i högskole-
förordningen och högskolelagen, som 
avser universitetens och högskolornas 
inre organisation och strukturen på de 
akademiska tjänsterna, till största delen 
tas bort. Vad gäller tjänstestrukturen 
kommer endast två kategorier att fi nnas 
kvar: lektorer och professorer. Om det 
ska fi nnas ytterligare kategorier och 
möjlighet till befordran blir en fråga för 
det enskilda lärosätet. Detta liksom vis-
sa av de frågor som tidigare reglerades 
centralt, så som olika former av tidsbe-
gränsade anställningar, hänskjuts nu till 
det kollektivavtal som måste upprätt-
as mellan lärosätet och den fackliga 
motparten. 

Glädjande är att Rektor redan har 
beslutat att de som anställs som biträd-
ande lektor före september 2011 får 
behålla rätten att prövas för befordran 
till lektor. Denna rätt till befordran var 
borttagen i det beslut som fattades av 
regeringen i våras. Samma beslut har 
fattats i Göteborg. Rektor har även 
aviserat att fakultetsnämnderna ska 
fi nnas kvar, tills vidare.  I dagsläget är 
det ännu oklart om Arbetsgivarverket 
kommer ett delegera förhandlingsrätt-
en till de lokala parterna, eller om man 
önskar huvudsakligen centrala förhand-
lingar.  Allt som innebär avsteg från 
LAS måste dock förhandlas centralt. 

Barbro Sigfridsson

Förändringar i akademin

Kurs för institutionsombud

Du som är intresserad av att hjälpa till att sprida Du som är intresserad av att hjälpa till att sprida Du som är
information om Saco-S och dess medlemsförbund 
på Stockholms Universitet, är välkomna att delta i 
vår utbildningsförmiddag den 18 november 2010
kl. 9-12.  Medverkande Peter Emsheimer och Eva 
Jacobsson från SULF-SU samt ombudsman Robert 
Andersson från SULFs centrala förbundskansli.
Anmäl dig snarast till Eva Jacobsson: sulf@sulf.su.se

SULF/Stockholms universitet inbjuder till

Öppet idéseminarium – 
”Akademisk frihet för vem - för universitets-

ledningen eller för universitetslärarna?”

Tid: 28 oktober kl 15.00-17.00
Hörsal B3, Södra huset, Frescati

Medverkande:
Chefsutredare Ann Fritzell, Sveriges universitetslärareförbund

Prof. Mats Benner, Föreståndare för Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet
Prof. Sverker Gustavsson, statsvetare vid Uppsala universitet



Alla anställda skall medverka i arbets-
miljöarbetet och delta i genomförandet av 
de åtgärder som behövs för att skapa en 
god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen AML 
3 kap. 4§). Däri ingår att man rapporterar 
alla riskfaktorer eller andra orosmoment. 
Det man inte omedelbart kan rätta till själv 
skall man överlämna till prefekten, som har 
det yttersta ansvaret för att åtgärder vidtas. 
Med prefekt avses även enhetschef inom 
administrationen. Arbetsgivaren och de 
anställda ska samarbeta för att skapa en god 
arbetsmiljö.

Lokala arbetsmiljögrupper
Många institutioner har arbetsmiljögrupp- 
er och där bör även studentrepresentanter 
delta. Varje institution ska ha en aktuell 
arbetsmiljöplan och skyddsronder ska 
göras varje år. Man för protokoll under den 
fysiska skyddsronden och där ska anteck-
nas vad, när och vem som skall åtgärda 
problemen. I skyddsronden deltar prefekt, 
skyddsombud, studentrepresentant, 
skyddsingenjör från SU och ofta även 
huvudskyddsombud.  Även den psyko-
sociala miljön, som spelar så oerhört stor roll 
i livet på SU, skall inventeras med enkäter, 
samtal och uppföljningar.

Skyddsombudens arbetsuppgifter
Vid varje institution fi nns det som regel 
ett skyddsombud. Skyddsombudet, som 
utses av de fackliga organisationerna på 
förslag av de anställda, skall fungera som 
stöd och hjälp både för arbetskamrater och 
arbetsledning. Studerandeskyddsombuden 
är studenternas företrädare i arbetsmiljö-
frågor. Skyddsombudet genomgår en 
utbildning, som personalavdelningen ger. 
Ett skyddsombud ska delta vid planering 
av alla frågor som berör arbetsmiljön. Det 
kan till exempel handla om diskussioner 
inför en ombyggnad eller fl ytt, att förbereda 

en omorganisation, att planera hur nya 
arbetsmetoder ska införas eller hur hälso-
farliga ämnen ska användas. Även psykiska 
och sociala frågor, till exempel stress och 
utbrändhet samt belastningsbesvär, omfat-
tas av skyddsarbetet. Arbetsgivaren har 
skyldighet att berätta för skyddsombudet 
om förändringar som berör arbetsmiljön. 
Skyddsombudet har rätt att ta del av alla de 
handlingar som behövs för skyddsverksam-
heten. Ingen får hindra skyddsombudet 
från att sköta sina uppgifter. Skyddsom-
budet ska också delta vid upprättande av 
handlingsplaner inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har 
rätt att under sin arbetstid arbeta med ar-
betsmiljöfrågor.

Övergripande, strategiskt arbetsmiljö-
arbete på SU
Arbetsmiljöarbetet på SU bedrivs i form 
av Samverkan I ArbetsMiljöfrågor – SIAM, 
som arbetar i tre olika grupperingar, den 
psyko-sociala arbetsmiljön, den fysiska 
arbetsmiljön, och studenternas arbetsmiljö. 
Personalavdelningen, Tekniska avdelnin-
gen och Studentavdelningen samverkar 
med de fackliga organisationerna, främst 
huvudskyddsombuden och studentkåren, i 
SIAM-grupperna. Minnesanteckningar från 
samverkansmöten hittar du på på www.
su.se => anställd => personal => arbetsmiljö 
och hälsa, se Arbetmiljö, riktlinjer mm.
Huvudskyddsombuden utses av de två 
stora personalorganisationerna. De fungerar 
också som kontakt och samordnare för de 
lokala skyddsombuden.

Skyddsombudsval
Kan du tänka dig att vara skyddsombud 
på din institution? Nya val ska ske inför 
mandatperioden 2011-2013. Det är önskvärt 
att det fi nns två ombud på varje institution/
enhet. Blanketter och information skickas ut 
från personalavdelningen av Per Fahlstedt.

Arbetsmiljön är allas angelägenhet
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Skyddsombudsträffar
Vi huvudskyddsombud vill stödja dig som skyddsombud. Med start under höstterminen 
2010 kommer vi att inbjuda till träffar i mindre grupper, skyddsombud tillsammans med hu-
vudskyddsombud, för att utbyta erfarenheter och idéer. Vår tanke är att det ska vara möten 
om c:a en och en halv timme, för c:a 10 personer – håll utkik efter inbjudan! Om du tycker 
att den dröjer för länge – kontakta oss!

Saco-S-rådets huvudskyddsombud vid SU

TEMA ARBETSMILJÖ  TEMA ARBETSMILJÖ TEMA ARBETSMILJÖ  TEMA ARBETSMILJÖ 

Bo Ekengren             Mona Hverven            Eva Spens
saco@saco.su.se                    mona.hverven@mnd.su.se         eva.spens@littvet.su.se 

SULF/Stockholms universitet inbjuder till

Doktoranddag

Tid: 18 november
 kl 14.00-17.00

Hörsal D8, Södra huset, Frescati

Medverkande:
Robert Andersson, SULF

Eva Jacobsson, SULF 
Anmälan sker till sulf@sulf.su.se


