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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För verksamhetsåret 31 oktober 2018 till 28 oktober 2019 

MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar total i Saco-S på Stockholms Universitet var i augusti 2019: 2 528 
indvivider. 

SULF: 1 348 inkl. dubbelanslutna, endast enkelanslutna 1 114 (ökat från föregående år) 

Naturvetare: 427 (ökat från föregående år) 

JUSEK: 267 (ökat från föregående år) 

Akademikerförbundet SSR: 203 (ökat från föregående år) 

DIK: 163 (ökat från föregående år) 

LR: 145 (minskat från föregående år) 

Sveriges Ingenjörer: 82 (minskat från föregående år) 

Civilekonomerna: 55 (minskat från föregående år) 

Psykologförbundet: 59 (ökat från föregående år) 

SRAT: 13 (ökat från föregående år) 

Sveriges Arkitekter: 3 

Sveriges Läkarförbundet: 3 

Sveriges Skolledarförbund: 0 (minskat från föregående år) 

Sjöbefälsföreningen: 0  

Sveriges Arbetsterapeuter: 2 

Sveriges Farmaceuter: 1 

Sveriges veterinärförbund: 1 

STYRELSE 
Ordförande:  Ingrid Lander  SULF 

Vice ordförande: Elisabet Weingartner  Naturvetarna  

Ledamöter:  Magnus Gustavsson  SULF  
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 Mona Hverven  SULF  

  Gabriella Höstfält   SULF  

 Simon Johansson  SULF  

 Per-Olof Mattsson  SULF  

  Sara Van Meerbergen SULF  

 Anna-Lena Egebäck Naturvetarna  

 Claes Granmar  JUSEK 

 Jonna Rennerskog  Akademikerförbundet SSR  

 vakant  DIK  

  vakant  LR  

På Mondosidan, som alla ledamöter i Saco-S-rådet har tillgång till, finns styrelsens protokoll 
publicerade.  

FACKLIG REPRESENTATION 
Saco-S-rådet har förhandlingsrätt med arbetsgivaren för alla Saco-S-förbund vilket innefattar 
MBL-förhandlingar, lönerevisioner och kollektivavtalstecknande.  

Saco-S-rådet har representanter med närvaro- och yttranderätt i Universitetsstyrelsen, 
fakultetsnämnder och i anställningsberedningar. Aktuell lista finns publicerad på 
www.saco.su.se/förtroendevalda. 

Följande personer har förtroendeuppdrag och därmed under verksamhetsåret haft nedsättning 
för kontinuerlig facklig verksamhet: Ingrid lander, P-O Mattsson, Magnus Gustavsson, Mona 

Hverven, Anna-Lena Egebäck, Elisabet Weingartner, Petros Gougoulakis, Wolf Geppert, Annika 

Blekemo, Claes Granmar, Sara van Meerbergen, Tor Brunzell, Frida Edberg, Jessica Slove 
Davidson, Roger Persson-Österman, Tatjana von Rosen, Gabriella Höstfält, Anna Vogel, 
Jonna Rennerskog och Stephan Barladi (HT 19). 

LOKALA FÖRHANDLINGAR  
MBL-förhandlingar sker på tisdagar på personalavdelningen. Ingrid Lander och Magnus 
Gustavsson är de som i första hand företrätt Saco-S vid förhandlingsbordet.  

Lönerevision.- RALS-T (2010), är sifferlöst och revision ska ske varje år. Ingrid Lander, Magnus 
Gustavsson, Tatjana von Rosen, Elisabet Weingartner och Claes Granmar HT 18.  

2019 års förhandlingar är ännu inte avslutade. Detta år är det Ingrid Lander, Elisabet 
Weingartner, Magnus Gustavsson, Tatjana von Rosen och Claes Granmar som arbetar med de 
kollektiva förhandlingarna. Från och med RALS 2019 har vi tecknat avtal om att införa 
lönesättande samtal för samtliga SACO-anslutna medlemmar som arbetar inom förvaltningen. 
Detta kommer att utvärderas av såväl arbetsgivaren som av oss 
 

Arbetstidsavtal för lärare – Under 2018 fördes diskussioner med arbetsgivare om att ta upp 
de sedan 2017 auktionerade förhandlingar om att uppdatera vårt avtal. Våren 2019 återkom 
arbetsgivaren om att de ville ta upp förhandlingarna igen. Vi har därmed lämnat in våra 
yrkanden på förändringar och avvaktar nu svar från arbetsgivaren. Det är Ingrid Lander som 

http://www.saco.su.se/
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fört dialogen med arbetsgivaren och även arbetat med vårt förslag till nytt arbetstidsavtal för 
lärare. 

  
Individärenden sköts i huvudsak av Ingrid Lander, Magnus Gustavsson och Anna-Lena 
Egebäck. Från HT 19 har även Gabriella Höstfält börjat arbeta med dem. Arbetet med dessa 
ärenden innebär ett nära samarbete med vårt kontaktförbund SULF:s ombudsmän och jurister. 
Vid några tillfällen har även andra Saco-förbunds ombudsmän och jurister varit inkopplade.  

Under verksamhetsåret har vi identifierat ett ökan antal doktorander som tar kontakt med oss 
där frågorna oftast rör problem i relation till handledarbyte samt frågor om prolongering. Vi har 
haft ett nära samarbete med Doktorandombudsmannen på Kåren i flera av dessa ärenden. Ett 
samarbete som vi ser mycket positivt på.  

ARBETSMILJÖARBETE 
Huvudskyddsombud är Magnus Gustavsson, Mona Hverven samt Anna-Lena Egebäck. De 
arbetar aktivt i RALV-organisationen, går skyddsronder samt för dialog med arbetsgivaren om 
insatser vid intuitioner och avdelningar när vi får indikatorer på arbetsmiljöproblem. I de fall 
medlemmar hört av sig om brister i arbetsmiljön har det i främst handlat om problem med den 
psykosociala arbetsmiljön.  

FORUM för INFORMATION 

MONDO 
Alla medlemmar i rådet har tillgång till Saco-S /SULF/SU:s Mondosida. Främst publiceras 
protokoll från styrelsemöten, men även annan viktig information förekommer. 

HEMSIDA 
Saco-S-rådet på SU har en gemensam hemsida med SULF/SU med aktuellt, dokumentsamling, 
förtroendevalda och separata delar där resp. råd och styrelser finns presenterade. Främst är det 
Anqi Lindblom-Ahlm som arbetar med hemsidan. 

BROSCHYR 
Två nummer av broschyren Saco-S-rådet/ SULF SU informerar har producerats under året. 
Arbetet med framtagandet av broschyrer: Ingrid Lander, Anqi Lindblom-Ahlm och  
P-O Mattsson. Styrelsemedlemmar för SULF och Saco-S har bidragit med artiklar. Broschyren 
finns som pdf på vår hemsida; www.saco.su.se/dokument.  

NYANSTÄLLDA 
Arbetsgivaren ordnar en introduktionskurs vår och höst för nyanställd personal. Som facklig 
organisation får vi där presentera vår verksamhet under lunchen. 

INSTITUTIONSOMBUD 
Tillsammans med SULF/SU försöker vi ha institutionsombud på varje institution /avdelning för 
att i första hand kunna sprida information Utskick ombesörjes av det lokala kansliet via 
funktionsmailadressen saco@saco.su.se 
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