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FÖRORD

SULF för framtidens
akademi
2018 var ett år präglat av valrörelse och en långdragen regeringsbildning men också av
SULF:s kongress med fokus på universitetslärares, doktoranders och forskares uppgift
som kritisk kraft. Inom akademin fortsatte diskussionerna om vilka lärdomar som kunde
dras av #metoo och #akademikeruppropet samt med utgångspunkt i Styr- och resursutredningen (Strut) hur styr- och resurstilldelningssystemet inom högskolan egentligen
borde vara utformat.
Många av de problem som finns i dagens akademi kan härledas tillbaka till konsekvenser av och systemfel i dagens styr- och resurstilldelning. SULF skapade därför en egen
expertgrupp i frågan och den gjorde såväl inspel till och skapade konstruktiva möten med
utredningen. I mötet med utredningen diskuterades bland annat utredningens tankar om
att förstärkta akademiska värden, en högskoleproposition, fyraåriga överenskommelser
mellan lärosäten och regering och ett samlat anslag till forskning och utbildning, men
också obalans mellan basanslag och externa forskningsmedel samt, inte minst, frågan om
osäkra anställningar i akademin. Allt viktiga frågor för våra medlemmar.
Vikten av att ge förutsättningar för såväl en ökad institutionell autonomi som en för varje
lärare och forskare reell frihet i sin lärar- och forskargärning är också en nyckelfråga för
akademins utveckling. Även i den här frågan engagerade sig SULF under året. Vi ser
behovet att stärka skyddet mot politisk klåfingrighet och i värsta fall rena ingrepp i vad
vi ska få forska och undervisa om på högskolan. Kanske behövs till och med ett förstärkt
grundlagsskydd och politiskt respektavstånd för att på bästa sätt kunna utöva vårt yrke och
samhällsuppgift som lärare och forskare.
Men framtidens akademi byggs inte enbart av att SULF fokuserar på de stora systemfrågorna. Det idoga arbete som utförs dagligen av förbundets företrädare, lokalt och centralt,
för att försvara och förbättra medlemmarnas villkor och förutsättningar behövs också.
SULF lyfte återkommande vikten av att akademins doktorander, forskare och universitetslärare ges förutsättningar att göra sitt jobb. Att arbetsmiljö, lön och villkor är utformade
på ett sätt som gör yrket attraktivt och en lång hälsosam karriär möjligt. Men också att den
akademiska friheten värnas, inte bara på pappret, utan i vardagen för den enskilde läraren,
forskaren och doktoranden.
Mats Ericson
Ordförande i Sveriges universitetslärare
och forskare

3

I mänsklighetens tjänst - Högre utbildning
och forskning för en hållbar framtid
Fritt sökande efter ny kunskap

Principen om den akademiska friheten genomsyrar både
forskning och utbildning. Det innebär att doktorander,
forskare och lärare fritt kan välja forskningsproblem och
publicera resultat utan rädsla för repressalier. Det fria
sökandet efter ny kunskap kräver att universitetslärare och
forskare är obundna och arbetar för att vidga vetandet i
mänsklighetens tjänst.

För att skapa detta är undervisningens status hög och
likaså värderas pedagogisk kompetens högt. Studenter
ges ett reellt inflytande i utformningen av utbildningen,
tid med sina lärare och en studentcentrerad pedagogik.
Sambandet mellan forskning och utbildning är starkt för
att studenterna ska få en bra utbildning som vilar på vetenskaplig grund.

För att förverkliga detta krävs en ändamålsenlig forskningsfinansiering parat med ett kollegialt styre där vetenskapligt och pedagogiskt kompetent personal fattar de
beslut som rör kärnverksamheten. Arbetsvillkor och karriärvägar är jämställda och understödjer det övergripande
målet om fritt sökande efter ny kunskap. Det innebär att
anställningar är trygga, att rekryteringar är transparenta
och att det är enkelt att utbyta idéer och erfarenheter genom att periodvis arbeta på andra lärosäten, i eller utanför
Sverige, eller i andra sektorer.

För att universiteten och högskolorna ska kunna utbilda
för framtiden är utbildnings- och forskningspolitiken sammanhållen och garanterar en långsiktig finansiering. På så
sätt skapas också förutsättningarna för kreativitet och en
god arbetsmiljö. En forskarutbildning av hög kvalitet är en
förutsättning för att säkra akademins framtid.

Framtidens akademi kännetecknas av fria tankar och hög
kvalitet. Tydligast märks detta genom att undervisning och
forskning i alla sammanhang är integrerade. Studenternas bidrag till forskningen tillvaratas genom akademiska
samtal med forskningsaktiva lärare och genom ett aktivt
deltagande i forskning.

Utbildning för framtiden

I en alltmer globaliserad värld med hög grad av utbyte
mellan lärosäten är betydelsen av internationellt gångbara
kunskaper och utbildningar allt större. Högskoleutbildning
ger studenterna en god grund för det livslånga lärandet.
Kunskaperna är inte bara den enskilda studentens egendom utan en investering i vår gemensamma framtid.
Därför är all högskoleutbildning avgiftsfri för alla studenter. Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna
verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska
och tekniska utveckling.

Kritisk kraft i samhället

Akademin står för alla människors lika värde och rättigheter. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden
för en stabil utveckling av ett demokratiskt samhälle. Akademisk kunskapsproduktion sker utan politiska, ideologiska eller ekonomiska lojaliteter och bygger på principen om
akademisk frihet. Lärare och forskare bidrar till samhällsutvecklingen genom att i samspel med omvärlden verka
som en kritisk kraft i samhället. Oberoende forskare och
lärare kan fritt publicera nya forskningsrön och uttrycka
idéer. Högskolans samspel med det omgivande samhället
bidrar till framtida välstånd. Tillgängligheten är hög och
det finns forskningsanknuten högskoleutbildning i hela
landet, vilket också ökar antalet studenter från studieovana
miljöer.
För att skapa detta krävs autonomi för den enskilda läraren
och forskaren. Det krävs också en jämställd högskola med
etnisk, geografisk och socioekonomisk variation både bland
studenter och akademisk personal. För att högskolan ska
vara en kritisk kraft måste det bli lättare för lärare och
forskare att röra sig mellan akademin och det omgivande
samhället.

SULF:s vision 2030
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SULF:s prioriteringar
I Vision 2030 förenas professions-, utbildnings- och forskningspolitiska frågor med
villkorsfrågor. Den är ett tydligt ställningstagande från SULF:s medlemmar om hur de
vill utforma framtidens universitet och högskolor. Visionen konkretiseras och prioriteras inför varje kongressperiod i en verksamhetsinriktning som slår fast periodens
viktigaste frågor.
Verksamhetsinriktningen 2016-2018 fastställdes av SULF:s kongress 2015 och har sin
grund i SULF:s Vision 2030 i kombination med förbundsstyrelsens politiska bedömningar. Den identifierar vilka frågor som förbundets politik och verksamhet ska fokuserarpå under innevarande kongressperiod: 1. universitetslärares och forskares anställningsvillkor och karriär, 2. undervisning samt 3. professionens inflytande.
Verksamhetsinriktningen operationaliseras i sin tur i en årlig verksamhetsplan som
förenar förbundets alla delar; lokala SULF-föreningar, SULF:s sektioner, förbundsstyrelsen och förbundskansliet agerar tillsammans för förändring.

Universitetslärares- och forskares anställningsvillkor och karriärvägar
SULF ska under kongressperioden verka för att andelen direkta statsanslag av
lärosätenas intäkter för forskning ökas till minst 60 procent. Vidare ska SULF
verka för attraktiva arbetsvillkor, att andelen tidsbegränsade anställningar för
forskande och undervisande personal halveras och att meriteringsanställningar
ger rätt till prövning för tillsvidareanställning.
			 ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018

Verksamhet under 2018

SULF har publicerat rapporten Ett spel för galleriet? – om anställningsprocesserna i
akademin. Rapporten, som ger indikationer på att lärosätena inte sköter rekryteringen
av anställda på ett korrekt sätt, har väckt stor uppmärksamhet både medialt och på
lärosätena. Bland annat har Uppsala universitet beslutat att med anledning av SULF:s
rapport tillsätta en egen utredning där de går igenom samtliga av lärosätets fakulteter.
Som ett led i att komma till rätta med detta har förbundet SULF har ställt samman
några enkla riktlinjer för hur en bra anställningsprocess ska gå till.
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I februari 2018 fastställde förbundsstyrelsen en rättshjälpspolicy. Policyn omfattar såväl
förhandlingshjälp i rättstvist som biträde i domstol/domstolsliknande process. Rättshjälpspolicyn samt den reviderade Handboken för enheten för profession och villkor har
inneburit tydligare riktlinjer och en hjälp för kansliet och AU att göra korrekta bedömningar i dessa frågor. Under 2018 har SULF behandlat ett tiotal lokala och centrala
tvister samt ett domstolsärende.
Inom det statliga förhandlingsområdet har under året Saco-S och Arbetsgivarverket
fortsatt diskussionerna om hur tillämpningen av löneavtalet RALS-T kan utvecklas.
Inom ramen för detta har ett partsgemensamt inspirationsmaterial tagits fram. Under
hösten 2018 genomfördes två aktiviteter i Partsrådets regi, en om lönesättande samtal
och en på temat långsiktig lönebildning. Inspirationsmaterialet lanserades i samband
med det senare.
Under året har också Partsrådets nya arbetsområdet hållbart arbetsliv startats upp.
Programmet ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett
längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. För att arbetet ska
komma igång snabbt har en konsult anlitats för att utforma vilket stöd som ska erbjudas. Under hösten anställdes en programchef av Partsrådet. Även inom övriga arbetsområden (samverkan, arbetsmiljö samt innovation och utveckling) har arbetet fortsatt
enligt plan.
Vidare har SULF arbetat med frågor som rör omställning. En utvärdering av omställningsavtalet har genomförts och en utvärdering av avtalet om lokala omställningsmedel är planerad till hösten. Regeringens beslut om att omlokalisera verksamhet från
Stockholm till andra delar av landet har föranlett Saco-S att med framgång lyfta några
frågor i omställningsavtalet i syfte att stärka stödet till de som inte vill följa med till den
nya orten. Ännu har inga lärosäten omlokaliserats.
Med anledning av att en höjning av lägsta pensionsålder i den allmänna pensionen
samt en höjning av den s.k. LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställning) har aviserats
av partierna i pensionsgruppen har Saco-S dels som en förberedelse för förväntade
kommande förhandlingar kartlagt åldersgränserna i våra kollektivavtal och dels initierat ett arbete för att ta fram förslag kring hur arbetsmiljön behöver utvecklas för att
möjliggöra ett längre arbetsliv.
Inom det privata förhandlingsområdet har diskussionerna inom Saco-P behandlat
PTK:s pensionspolitik samt konsekvenserna av de förändringarna som kommer att
införas i och med utredningen av höjd pensionsålder. Vidare har det förts diskussioner
om innebörden av att ett Arbetsmarknadens EU-råd som föreslagits ska bildas inom
det privata området. Ett Arbetsmarknadens EU-råd består av LO, PTK och Svensk
Näringsliv och ska bevaka de fria parternas och kollektivavtalets ställning inför olika
arbetsmarknadspolitiska förslag från EU. Diskussioner har också förts med Svenskt
Näringsliv om försäkringsinformationspengar, de s.k. Finfo- medlen.
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En arbetstagarnyckel för GDPR på privat sektor har utarbetats. Förteckningen är gjord
över de centrala avtal där akademikerförbunden har partsställning och därmed ett
GDPR- ansvar.
Branschavtal högskola inom Arbetsgivarallians förhandlingsområde löpte ut den sista
december 2018. Under hösten har förberedelser för yrkanden gjorts. Förhandlingarna
startade i december men förväntas bli klara först under första kvartalet 2019.
Under 2018 har SULF bytt namn på den så kallade Jouren till Medlemsrådgivningen.
En ökning av samtalen till medlemsrådgivningen har noterats under året. Många frågor handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist, frågor om arbetslöshet och AEA,
försäkringsfrågor men det kommer också in många migrationsfrågor till medlemsrådgivningen.

Undervisning
SULF ska under kongressperioden verka för att undervisningens status höjs och
att den pedagogiska kompetensen värderas lika högt som den vetenskapliga.
Vidare ska SULF verka för att resurserna till utbildningen förstärks och att sam
bandet mellan forskning och undervisning tydliggörs.
			 ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018

Verksamhet under 2018

En av SULF:s profilfrågor har sedan 2001 varit frågan om urholkning av resurserna till
utbildning. I juni publicerades rapporten Systemfel i kunskapsfabriken – om urholkningen av ersättningsbeloppen till högre utbildning som blev mycket väl mottagen.
Huvudslutsatsen i rapporten är att urholkningen fortsätter men att den hejdats inom
humaniora och samhällsvetenskap genom de senaste årens kvalitetssatsningar. Dock
har detta inte förbättrat situationen för studenterna vilket bland annat beror på att
resurserna alltid varit för små.
SULF har haft en expertgrupp i samband med Styr- och resursutredningen STRUT, för
att på ett bättre sätt kunna påverka utredningen och fästa uppmärksamhet på frågan
om urholkning av resurser till grundutbildningen. Expertgruppen har gjort inspel samt
träffat utredningen vid flera tillfällen.
Forskningen ska vara fri och oberoende från politisk styrning och finansieras långsiktigt. Det skapar en hållbar arbetsmiljö och en tryggare arbetsmarknad för forskarna då
lärosätena kan erbjuda fasta anställningar. Det är ett framtidsrecept för ett kunskapssamhälle i världsklass. Det var budskapet i den debattartikel som SULF:s ordförande
skrev tillsammans med Sacos ordförande Göran Arrius. Artikeln publicerades i tidningen Curie i mitten av juni.
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I oktober skrev SULF tillsammans med Sveriges förenade studentkårer (SFS) en debattartikel med tydliga krav på den tillträdande regeringen. Politikerna måste skyndsamt skapa ett resurstilldelningssystem som kan garantera anslag som skapar långsiktiga förutsättningar och som gynnar kvaliteten i den högre utbildningen. SULF:s
medlemmar kan inte utbilda studenterna dubbelt så fort idag än vad som gjordes för
25 år sedan.
I årets sista ledare i förbundets tidning Universitetsläraren lyftes akademisk frihet.
Under rubriken ”Vi måste försvara demokratin och den akademiska friheten” påpekade
SULF:s ordförande Mats Ericson att en fri akademi är den del av ett demokratiskt samhällsystem. Ämnet berördes även i ledaren i nr 5 som kom i september.

Professionens inflytande
SULF ska under kongressperioden verka för att försvara och utveckla den akademiska friheten för att stärka professionen, förbättra arbetsmiljön och öka 		
jämställdheten inom akademin. Vidare ska SULF verka för en utveckling av
kollegial ledning och styrning inom akademin.
			

ur SULF:s verksamhetsinriktning 2016-2018

Verksamhet under 2018

Inför SULF:s kongress 2018 fortsatte förbundets arbete med Kollegialitet 2.0. Beredningen under 2017 genomfördes i en kollegial anda där samtliga lokalföreningar och
sektionsstyrelser i en förbundsdialog gavs möjlighet att svara på en rad frågor om hur
man ser på kollegialiteten och engagemanget var stort. Under 2018 sammanställdes
materialet varefter det bearbetades och diskuterades i förbundsstyrelsen. Resultatet
blev förbundsstyrelsens proposition Kollegialitet 2.0. – Det professionella sättet att leda
utbildning och forskning som fastställdes av SULF:s kongress i november. I och med
detta har förbundet tydliggjort sin syn på kollegialietet som kultur och arbetssätt, såväl
som på kollegiala organ och identifierat vilka åtgärder som snarast behöver vidtas.
Arbetstidsfrågan för lärare och forskare har diskuterats ingående i förhandlingsdelegationen. I SULF:s förslag till lönepolitiskt program 2019 – 2021, som fastställdes av
kongressen i november 2018, slås det fast att universitetslärares och forskares arbetstidsavtal ska avspegla en balans mellan undervisning, forskning, kompetensutveckling
och samverkan med det övriga samhället. Vid några lärosäten har omförhandlingar av
arbetstidsavtalet påbörjats. SULF har även tagit fram rekommendationer för lärares
och forskares restid i samband med undervisning på olika orter.
I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars medverkade SULF i en
debattartikel tillsammans med en rad andra organisationer för kvinnors rätt att slippa
utsättas för trakasserier i arbetslivet, och för jämställda löner.
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SULF har under året arbetat internationellt för att försvara akademisk frihet och stärka
professionen. Det har skett i flera olika sammanhang, som t ex EU, ILO, Bolognaprocessen och i våra fackliga europa- och världsorganisationer. SULF har tillsammans
med systerorganisationerna i ETUCE tagit fram en skrift med titeln Academics United
for Quality Higher Education. Skriften delades ut i samband med Bolognaprocessens
ministermöte i Paris, maj 2018.
Temat för SULF:s kongress var Kritiskt kraft och i samband med det lyftes bland annat
frågan om akademisk frihet.
Under året tog SULF fram ett material på svenska och engelska kring upphovsrätt. Materialet är i form av ett antal kort där det finns frågor och svar på respektive sida. Syftet
med materialet är att stimulera diskussionen kring lärare och forskares upphovsrätt.
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SULF nära dig
SULF är en organisation skapad av och för akademiska lärare och forskare. I SULF står
medlemmen i centrum. Det är en medlemsstyrd organisation som både består av och
leds av sina medlemmar. Förbundets bas är medlemmarnas engagemang och intresse
för både professionsfrågor och villkorsfrågor som drivs via professionsföreningar och
SULF-föreningar. Att finnas nära medlemmarna mitt i deras dagliga verksamhet ger
förbundet möjlighet att se trender och tendenser i lärosätenas verksamhet på ett tidigt
stadium samt att vara både samtalspartner och kunskapskälla. Detta sammantaget ger
goda möjligheter att påverka och förbättra villkoren för medlemmarna.
Under hösten 2018 erbjöd SULF medlemmar på 10 orter utanför storstäderna möjligheten att kostnadsfritt under en eftermiddag få kunskap och inspiration kring temat
kommunikation, missförstånd och samspel. Inom ramen för samarbetet AkademikerKomptens erbjöd SULF tillsammans med sju andra Sacoförbund medlemmar från
Luleå i norr till Halmstad i söder denna möjlighet.

SULF-föreningar
SULF-föreningarna är hjärtat i förbundets verksamhet och är den del av organisationen
som erbjuder den dagliga interaktionen med majoriteten av förbundets medlemmar.
Under 2018 hade förbundet 30 SULF-föreningar och ett 10-tal kontaktpersoner vid
landets olika lärosäten. Kontaktpersoner förekommer vid de lärosäten där en SULFförening ännu inte har bildats.

Några exempel ur de lokala SULF-föreningarnas verksamhet 2018:
SULF/Högskolan i Borås

SULF/Högskolan i Borås styrelse har under året haft tre möten med minnesanteckningar. Föreningen har, tillsammans med Saco-S-föreningen, stått till förfogande för
information och frågor i samband med introduktion för nyanställda på högskolan våren
och hösten 2018. Detta genomfördes istället för att arrangera en SULF-dags aktivitet.
Några övriga ärenden och aktiviteter under året har inkluderat ett flertal medlemsfrågor. Några lämnades vidare till Saco-S föreningens styrelse medan andra kunde lösas
lokalt i SULF. Därutöver har ett antal SULF/Saco-S medlemsaktiviteter genomförts
inklusive en uppskattad After Work på Brasseriet.
Inför kongressen genomfördes ett medlemsmöte. Vid kongressen deltog SULF/Borås
ordförande och doktorandrepresentant. Föreningens ordförande är nu inröstad som
suppleant i SULF:s förbundsstyrelse.
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SULF/Karlstads universitet

Det fackliga arbetet inom SULF/Karlstads universitet har varit integrerad med den lokala Saco-S föreningen. Det övergripande verksamhetsmålet är och har varit att bedriva
lokalt opinionsarbete, att öka kunskapen hos våra medlemmar om aktuella frågor inom
universitetsvärlden samt rekryteringsarbete.
SULF/Karlstads universitet har arbetat med aktiviteter såsom marknadsföring och då
främst via medlemsträffar, både för endast medlemmar men även öppna. Medlemsträffarna har genomförts dels för att öka kunskapen hos våra medlemmar i aktuella frågor,
dels som en form av utbildning för styrelsen samt att öka rekryteringen till föreningen.
Föreningen har även arrangerat den så kallade SULF-dagen.
Den 7 februari 2018 hölls föreningens årsmöte. Mötet hade ett 30-tal deltagare. Den 8
maj genomfördes ett lunchseminarium av SULF:s ombudsman Anna Eklund: Jämlikhet. Den 24 maj arrangerades två medlemsmöten: Kollegialitet 2.0 samt Should I stay
or should I go? – A personal perspective on career paths for PhD:s, varav den senare
var riktad till doktorander. Båda dessa seminarier hölls av SULF:s chefsutredare Karin
Åmossa. Ett doktorandseminarium hölls den 16 oktober med Caroline Hövik och Catrine Folcker, båda ombudsmän vid SULF. Rubriken för seminariet, som hölls på engelska var: Attention all doctoral candidates – know your rights! Den 26 oktober hölls
SULF-dagen som var en nationell händelse vid många universitet och högskolor under
oktober. Syftet var att sprida information om SULF samt att rekrytera nya medlemmar.
I samband med SULF-dagen hölls en föreläsning av SULF:s ombudsman Caroline Hövik som hade titeln Det gränslösa arbetet – om it-stress och arbetsbelastning.

SULF/Stockholms universitet

SULF-föreningens styrelse haft sammanlagt nio sammanträden. De flesta styrelsemötena har varit gemensamma med styrelsen för Saco-S-rådet, dock med en uppdelning
av de frågor som behandlats. Av anställda på SU var i augusti 2018 2438 personer
anslutna till ett förbund som tillhör Saco-S, av dessa var 1291 personer medlemmar i
SULF, varav 237 dubbelanslutna.
SULF/Stockholms universitet har under året, utöver information vid årsmötet, haft
följande aktiviteter: Regler och rättigheter vid föräldraledighet, Working in Sweden och
Doktoranders rättigheter.
I augusti geomförde styrelsen ett internat i Nacka där styrelsens arbete och SULF/
Stockholms universitets verksamhet diskuterades. Under internatet diskuterades frågan
om att rekrytera nya aktiva medlemmar och hur styrelsen kan arbeta för att öka den
lokala fackliga aktiviteten ute på institutioner och avdelningar i förvaltningen. Ett ökat
fokus på I-ombudens roll sågs som ett viktigt område att satsa på, liksom att arbeta
för att rekrytera fler doktorander. Styrelsen skrev en motion till SULF.s kongress Stärk
lokalföreningarnas arbete.
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SULF/Stockholms universitet har tillsammans med Saco-S-föreningen 53 institutionsombud på ca 40 institutioner och enheter. Ombuden är viktiga kontaktlänkar till medlemmarna ute på institutionerna, därför har styrelsen identifierat behovet att rekrytera
fler I-ombud samt stödja och utveckla arbetet med deras roll under kommande verksamhetsperiod.

SULF:s professionsföreningar
SULF:s fyra sektioner: SULF:s doktorandförening, SULF:s universitetsadjunkters förening, SULF:s universitetslektorers och forskares förening samt SULF:s professorers förening - arbetar med att driva professionsspecifika frågor samt medlemsrekrytering för den
medlemsgrupper de representerar.

SULF:s doktorandförening, SDF

SDF:s styrelse bestod under 2018 av tre omvalda medlemmar och nio nyvalda. Då de tre
omvalda medlemmarna inte skulle ha möjlighet att kvarstå under kommande år ägnade
styrelsen extra mycket tid åt kunskapsöverföring och styrelseutbildning. Styrelsen genomförde nio styrelsemöten under året och ett styrelseinternat under året.
I maj genomförde SDF en nationell kontaktdag för doktorander som är fackligt aktiva
eller fackligt intresserade. Mötet var öppet för doktorander vid samtliga svenska lärosäten. Kontaktdagens tema var internationalisering – utmaningar och möjligheter. Utöver
SDF:s styrelse och inbjudna talare deltog 30 doktorander från 14 olika lärosäten.
Under året skickade styrelsen ut tre nyhetsbrev på engelska till samtliga SULF:s doktorander. Nyhetsbreven informerade om styrelsens arbete, aktuella frågor och om kommande evenemang som kontaktdagen och årsmötet. SDF arbetade även under året för en
aktiv Facebooksida. Sidan innehöll utöver information om SDF:s egna aktiviteter också
länkar till artiklar och nyheter som var relevanta för svenska och tillresta doktorander.
Samtlig information skedde på engelska.
Under året har en arbetsgrupp i styrelsen arbetat för att ta fram ett start-kit för nya
doktorander på engelska. Det färdiga utkastet diskuterades på årsmötet och beräknas
färdigställas kommande år.
SDF har under året drivit påverkansarbete i doktorandfrågor bland annat genom ett nära
samarbete med Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté (SFS-DK). Därutöver har representanter för SDF deltagit på Saco Studentråds kongress, på workshops
organiserade av SUHF och UKÄ, dialogmöten organiserade av UKÄ och Vetenskapsrådet
samt varit aktiva på Saco Studentråds möten och aktiviteter.
Under SULF-dagen deltog styrelsen i aktiviteterna på sina respektive lärosäten. Därutöver har styrelsen i samband med sina evenemang och styrelsemöte genomfört medlemsmöten och andra rekryterande insatser vid sammanlagt 10 tillfällen.
13

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

SULF:s universitetsadjunkters förening, SUAF

Under slutet av 2017 genomgick SUAF en förändring genom att tidigare ordförande
fick nytt arbete och bestämde sig för att avgå samt att en medlem gick i pension och inte
längre ville kvarstå. Eftersom det tidigare fanns vakanser bland suppleanter blev det
nödvändigt med ett extra medlemsmöte innan ordinarie årsmöte för att välja ny styrelse.
Valberedningen fick glädjande nog in många förslag på ersättare och alla platser kunde
tillsättas. SUAF har därför haft ett produktivt år med flera nya styrelseledamöter som
tillfört många nya erfarenheter.
Styrelsen har under året genomfört såväl digitala som fysiska möten och har kombinerat
styrelsemöten med besök på och medlemsaktiviteter vid olika lärosäten. Därutöver genomfördes ett styrelseinternat i början på juni med fokus på den kommande kongressen
och sektionernas framtid.
Under 2018 har SUAF bl.a. arbetat mycket med adjunkters anställningsvillkor och förutsättningar i undervisningen. Styrelsen har noterat att förutsättningarna för anställning
av adjunkter skiftar mycket mellan olika utbildningar men även mellan olika lärosäten.
Styrelsen har även diskuterat effekter av de meriteringsvägar som föreligger.

SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF

Universitetslektorers och Forskares Förening styrelse har under verksamhetsperioden
diskuterat och utarbetat en enkät i syfte att undersöka de lokala SULF-föreningarnas
uppfattningar om det kollegiala inflytandet. Styrelsen skickade under maj ut enkäten till
SULF:s 31 lokalföreningar vid lärosätena. Totalt besvarades enkäten av representanter
från 15 lokalföreningar, det vill säga nära nog hälften. Resultatet av enkäten diskuteras
under sammankomsterna i oktober och november 2018.
Därutöver har verksamheten bland annat innefattat introduktion av nya ledamöter, information och diskussion om den lokala verksamheten vid de representerade lärosätena och
om högskolepolitiken i stort.
ULF:s styrelse har under 2018 genomfört två fysiska och två digitala styrelsemöten. ULFsektionen har avgett fyra remissvar på propositioner till SULF-kongressen, kollegialitet
2.0, Kunskapens krona – förslag till lönepolitiskt program, verksamhetsinriktning samt
förslaget till SULF:s inre organisation.

SULF:s professorers förening, SPF

SPF:s styrelse genomförde under 2018 två fysiska styrelsemöten, ett internat och ett möte
med lokala professorsföreningar och andra intresserade. Mötet med lokala professorsföreningar syftade till erfarenhetsutbyten, till att etablera relationer mellan lokala professorsföreningar samt till att uppmuntra deltagare som vill bilda lokala professorsföreningar där de inte funnits tidigare.
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För att tydliggöra professorers arbetsförhållanden utarbetade SPF en enkät som våren
2018 skickades ut till samtliga SULF-anslutna professorer. Närmare hälften av de 1500
medlemmar som mottog enkäten besvarade den. Enkätsvaren analyserades och en rapport färdigställdes i samband med SPF:s internat i april. Rapporten Ingen tid för forskning och en tillhörande sammanfattning publicerades i september 2018. Samtidigt skrevs
en artikel om arbetet i SULF:s tidning Universitetsläraren.
Med utgångspunkt i 2017 års förbundsdialog om Kollegialitet 2.0 tog styrelsen fram
ett förslag till professorspolicy för SULF. Förslaget fastställdes av styrelsen som en SPF
policy och inkluderades i SPF:s motion till kongressen om att anta professorspolicyn som
förbundets gemensamma policy samt att utarbeta liknande policies för alla sektioner
inom SULF. Därutöver motionerade SPF om att behålla de centrala sektionerna inom
SULF inklusive professorssektionen.
I september skickades ett nyhetsbrev med information om SPF:s arbetet ut till alla
SULF-anslutna professorer. Det innehöll information om bland annat SPF:s motioner,
rapporten och återrapportering från mötet med lokala professorsföreningar och information om möjligheterna att skapa lokala föreningar.
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SULF:s lokalföreningar under 2018
SULF/Beckmans Designhögskola
SULF/Blekinge tekniska högskola
SULF/Chalmers
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan
SULF/Göteborgs universitet
SULF/Högskolan Dalarna
SULF/Högskolan i Borås
SULF/Högskolan i Gävle
SULF/Högskolan i Halmstad
SULF/Högskolan i Jönköping
SULF/Högskolan i Skövde
SULF/Högskolan Kristianstad
SULF/Högskolan Väst
SULF/Karlstads universitet
SULF/Karolinska Institutet
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan
SULF/Linköpings universitet
SULF/Linnéuniversitetet
SULF/Luleå tekniska universitet
SULF/Lunds universitet
SULF/Malmö universitet
SULF/Mittuniversitetet
SULF/Mälardalens högskola
SULF/Röda korsets högskola
SULF/Stockholms universitet
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet
SULF/Södertörns högskola
SULF/Umeå universitet
SULF/Uppsala universitet
SULF/Örebro universitet
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SULF:s kongress 2018
SULF:s kongress är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder var tredje
år. Stadgarna föreskriver att den ska bestå av 101 kongressombud, utsedda av förbundets
lokala föreningar, som tillsamman beslutar om förbundets verksamhet för de kommande
åren. Bland annat fattas beslut om verksamhetsinriktning för de närmaste tre åren och
väljer förbundsstyrelse.
För att maximera den demokratiska effekten och underlätta för förbundets medlemmar
att få gensvar på sina motioner genomfördes under våren 2018 en motions- och propositionsdialog. Dialogen möjliggjorde för de som så önskade att delge och efterfråga återkoppling på utkast till motioner och propositioner. Samtliga lokalföreningsstyrelser och
sektionsstyrelser inbjöds att delta. Förbundsstyrelsen bidrog till dialogen med fyra propositionutkast, därutöver bidrog fem lokalföreningar och en sektion med totalt 23 motionsutkast. De inskickade utkasten distribuerades ut till övriga lokala SULF-föreningar
och sektioner samt till förbundsstyrelsen med uppmuntran att återkoppla och diskutera.
Förbundsstyrelsen återkopplade på samtliga inkomna motionsutkast.
SULF:s valberednings arbete gick under högtryck under våren och sommaren 2018 för
att ta fram förslag till ny förbundsstyrelse. Förbundets medlemmar uppmuntrades att
nominera via förbundets olika kommunikationskanaler.
Den 22-23 november samlades kongressombud från hela Sverige i Stockholm för att
besluta om SULF:s inriktning de kommande tre åren. Den nya verksamhetsinriktningen
har tre delar, kritisk kraft i samhället, professionens autonomi samt arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett av besluten på kongressen var att avskaffa förbundets professionssektioner
och istället inrätta en särskild doktorandförening. Ett annat beslut som fattades var att
ändra i stadgarna så att bara aktiva föreningar får rätt att utse kongressombud. En lokalförening ska räknas som aktiv om den haft ett årsmöte föregående år.
Inget av de stadgeändrande besluten fattades med den kvalificerade majoritet som behövdes för stadgeändringar och det krävs därför beslut vid ytterligare en kongress för att de
ska kunna verkställas.
Temat för årets kongress var kritisk kraft och det genomsyrade hela kongressen. Universitetslärare och forskare bidrar till samhällsutvecklingen genom att i samspel med omvärlden verka som en kritisk kraft i samhället. Under invigningen utgick talarna från temat
och dessutom lyftes flera medlemmar i korta filmer om kritisk kraft. Filmerna kan ses på
SULF:s Youtube-kanal.
Ombuden valde förbundsstyrelse den kommande treårsperioden. SULF:s nya förbundsstyrelse består av 20 personer. Mats Ericson omvaldes som ordförande och det nya arbetsutskottet består också av Helén Persson, Håkan Lindkvist och Anna Ilar.
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Snabba fakta om SULF
Fackliga utbildningar

Inom statlig sektor ansvarar SULF för utbildningen av Saco-S-förtroendevalda på de myndigheter där SULF är kontaktförbund enligt
Saco-S arbetstagarnyckel.
Facklig utbildning är en viktig kvalitetssäkring
av det fackliga arbetet och ska utgöra ett mervärde för förtroendevalda. SULF erbjuder en
grundutbildning i fyra steg. Grundutbildningen
utgör basen i SULF:s utbildningsverksamhet.

92

genomgått
steg 1

80

deltagare på
facklig grundkurs

Under året har sex fackliga grundkurser genomförts med totalt 80 deltagare. Då behovet
av Steg 2 var stort genomfördes kurstillfällen i Stockholm, Örebro och Linköping. Steg
1 i grundutbildningen är en elektronisk brevkurs. Under 2018 genomförde 92 personer
kursen.
Utöver grundutbildningen anordnar SULF temakurser som är öppna för både SacoS- och SULF-förtroendevalda. Under 2018 anordnades en temakurs om Jämställdhet
i högskolan. Med anledning av införandet av Dataskyddsförordningen GDPR erbjöds
fyra seminarier om tillämpning av GDPR i lokala Saco-S och SULF. Seminarierna hölls i
Malmö, Göteborg samt tid två tillfällen i Stockholm. Representanter från föreningar på
26 lärosäten deltog i seminarierna.
Varje år genomförs en förhandlarkonferens som är öppen för en förhandlare per Saco-Sförening. Under hela kongressperioden har löneprocessen varit ett av ämnena för konferenserna.

”Det var på helt rätt nivå för mig - lärde mig mycket men hade lätt
att hänga med. Utrymmet för frågor gjorde det ju också möjligt att
anpassa nivån.”
Kursdeltagare på grundkurs för Saco-S förtroendevalda
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SULF:s medlemssystem

I maj 2018 infördes GDPR vilket påverkat våra administrativa rutiner i syfte att skydda
medlemmarnas integritet. Under året infördes BankId som inloggning till mina sidor
för att medlemmar och förtroendemän ska kunna logga in på ett säkert sätt. Det innebär
också att varje medlem själv har möjlighet att kontrollera och korrigera sina medlemsuppgifter.
Under hösten genomfördes en rad informationsinsatser för att uppmuntra medlemmarna att av såväl effektivitetsskäl som miljöhänsyn gå över till att betala medlemsavgiften
digitalt. Medlemmarna informerades även om den aviavgift som förbundet beslutat att
införa från och med 2019. För att kunna ge medlemmarna korrekt service är det viktigt
att vi har korrekta uppgifter i vårt medlemssystem. Som ett led i detta infördes månadsvisa adressuppdateringar via SPAR, statenspersonadressregister.se

GDPR

Införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) har inneburit att SULF stärkt skyddet
för personuppgifter ytterligare. Vi har bytt system för utsändning av medlemsinformation och nyhetsbrev till ett system som inte förvarar uppgifterna utanför EU.
GDPR syftar ytterst till att skydda personuppgifter. Men som mycken annan EU-lagstiftning handlar själva säkerhetssystemet mer om att vi ska kunna visa att vi gör rätt och
att vi har ett fungerande system för att rapportera och åtgärda när något går fel. Att vårt
säkerhetssystem faktiskt fungerar bekräftades under 2018 genom två GDPR-incidenter i
förtroendemannaorganisationen. Båda upptäcktes omgående och åtgärdades.

Universitetsläraren – SULF:s förbundstidning

Universitetsläraren har under 2018 utkommit
med åtta nummer i tryckt form. Dessutom har
redaktionen skickat 17 digitala nyhetsbrev till
medlemmar och ett ökande antal prenumeranter. På tidningens webbplats, universitetslararen.se, publiceras nyheter kontinuerligt; dessa
sprids bland annat via Twitter där Universitetsläraren i slutet av året hade cirka 1 100 följare.
Den mest lästa artikeln på webben under året
var ”Linköpingsforskare utreds för falska meriter” som haft drygt 5 000 sidvisningar. Tidningen fortsätter att befästa sin ställning som forum
för hela högskolesektorn.

Digital kommunikation
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1 100
twitterföljare

digitala
nyhetsbrev

SULF:s webbplats, sulf.se, har under 2018 haft 328 359 sidvisningar. Under året har det
också skickats ett antal digitala nyhetsbrev. Nyhetsbrevet SULF-Nytt, på både svenska
och engelska, har skickats till alla medlemmar vid fem tillfällen. SULF- och Saco-S-förtroendevalda har fått sex nyhetsbrev var.
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På Facebook publicerades 166 inlägg under 2018 och vid årsskiftet var det 1063 personer
som gillade sidan. Twittrat har SULF gjort totalt 238 gånger och 177 personer följer kontot.
En nyhet för året var att ett antal filmer producerades för att förstärka våra rapporters budskap och kongresstemat Kritisk kraft. Filmerna som publicerades på vår webbplats och i våra
sociala kanaler blev mycket uppskattade.

Rekrytering

SULF har under året arbetat aktivt med medlemsrekrytering
såväl lokalt som centralt. Det lokala rekryteringsarbetet har
bedrivits ute på lärosätena via lokalföreningarna, både i form
av lokala aktiviteter, rekryteringsutskick och affischering. Ett
viktigt verktyg för det lokala rekryteringsarbetet är Rekryteringshandboken. Den inspirerar och guidar föreningsaktiva med
praktiska råd, tips och mallar för rekryteringsarbetet.

1 566

nya medlemmar

Vid kontakter med lokalföreningarna har de efterfrågat konkreta erbjudanden på aktiviteter som kan erbjudas befintliga
och presumtiva medlemmar. Under våren genomfördes ett pilotprojekt rörande rekrytering
av doktorander med ett färdigt paket för att hjälpa lokalföreningarna i det rekryterande
arbetet. SULF:s kansli begärde ut adresser till antagna doktorander vid Uppsala universitet
och Sveriges lantbruksuniversitet. Genom centralt hanterade direktutskick på såväl svenska
som engelska ökade vi kännedomen om SULF och uppmanande till medlemskap. För att
förstärka effekten av utskicken genomförde vi ett seminarium om doktoranders rättigheter.
Pilotprojektet uppskattades av lokalföreningen och genererade flera nya medlemmar. Under
hösten erbjöds andra lokalföreningar metoderna direktutskick och seminarium antingen
som länkade aktiviteter eller var för sig. Aktiviteter genomfördes vid Mittuniversitetet, Karlstad universitet samt vid Stockholms universitet.
SULF-dagen, en årligen återkommande aktivitet, arrangerades för femte året i rad. Målsättningen med dagen är att skapa möten och samtal om förbundets verksamhet och politik,
både med nuvarande och presumtiva medlemmar. På SULF-dagen ska den lokala SULFverksamheten vara i fokus. SULF-dagen ska vara en möjlighet för den lokala styrelsen att
kunna presentera sin verksamhet, men även kunna presentera hela förbundets verksamhet.
Den här gången ägde aktiviteter rum på sammanlagt 14 orter. För att underlätta för lokalföreningarna erbjöds en föreläsning kring digital stress vilket genomfördes på åtta lärosäten.
Förutom att SULF bistår medlemmarna med kunskap, stöd och råd i samband med deras
anställning så innehåller medlemskapet många förmåner. SULF samarbetar med såväl försäkringsbolag som med olika banker. Allt i syfte att skapa bra förmåner. Tillsammans med
Danske Bank togs under hösten fram ett särskilt riktat låneerbjudande till doktorander.
Under 2018 fick förbundet 1566 nya medlemmar. Det totala antalet medlemmar uppgick
den 31 december till 21 009. Under året valde 1401 medlemmar att lämna förbundet. Den
vanligaste uppgivna orsaken till att man väljer att lämna SULF är pensionering och arbete
utanför högskolan.
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SULF:s påverkansarbete och närvaro i media

SULF bedriver ett omfattande påverkansarbete. Dit hör kontakter med regeringen, riksdagsledamöter, universitets- och högskoleledningar, utbildnings- och arbetsmarknadsjournalister.
En viktig del i vårt påverkansarbete är förbundets närvaro i Almedalen. Under 2018
valde förbundet att främst lyfta frågorna om resurstilldelning och avskaffande av postdokstipendier. SULF arrangerade ett högskolepolitiskt mingel och två seminarier. Alla
arrangemang var välbesökta av bland annat
politiker, högskoleledningar, studenter och
representanter för andra organisationer.

40

omnämnanden
Tillsammans med ett 80-tal organisationer
för Ett spel för #HurVetdeltog SULF aktivt i kampanjen #HurVetgalleriet?
DuDet?. Inför och under valrörelsen ville vi
DuDet?
öka kunskapen om vad vetenskap är och hur
den kan användas för att bygga ett bättre
samhälle. Med frågan Hur vet du det? ville vi
ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i
politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss
människor emellan. Målet är att vetenskap ska få ta mer plats när politiska förslag diskuteras. Kampanjen var en uppföljning av den marsch för kunskap som ägde rum i april
2017. Vid kampanjstarten i april var SULF:s ordförande Mats Ericson en av talarna på
Norrmalmstorg i Stockholm. Kampanjens innehåll låg väl i linje med SULF-kongressens
tema ”Kritisk kraft”.
Förutom träffar med politiker och beslutsfattare så arbetar SULF aktivt för att stärka
förbundets närvaro i medierna. Under 2018 har SULF skickat tre pressmeddelanden, två
i samband med lansering av rapporterna Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin samt Systemfel i kunskapsfabriken - Om urholkning av ersättningsbeloppen till högre utbildning. Rapporterna har haft ett för förbundet relativt stort medialt
genomslag. Det tredje pressmeddelandet skickades i samband med SULF:s kongress.
Förbundet har skrivit och fått publicerat i genomsnitt en debattartikel i månaden. Då
det gäller omnämnande av SULF eller dess företrädare i press så är genomsnittet cirka
sex gånger i månaden. Allra flest omnämnanden, cirka 40, hade förbundet under maj
månad i samband med lanseringen av rapporten Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin.

23

SULF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

SULF:s internationella arbete

Samarbete med andra länders fackliga organisationer är avgörande för att säkra akademisk frihet, goda arbetsvillkor och universitetslärares och forskares professionella autonomi världen över. SULF samarbetar med ett antal andra fackliga organisationer i olika
delar av världen både för att bättre kunna påverka utvecklingen inom högskolesektorn i
Sverige och för att kunna uppfylla målen för vårt internationella arbete.
SULF är medlem i Education International (EI) för att kunna påverka utvecklingen av
högre utbildning och forskning på världsnivå och för att tillägna oss kunskap. EI är en
paraplyorganisation för fackförbund inom områdena utbildning och forskning, från förskola till universitet. EI har fler än 400 medlemsorganisationer i över 170 länder och är
organiserat efter världsdelar. Tillsammans representerar EI ca 30 miljoner medlemmar.
Kongress hålls var fjärde år.
SULF:s internationella samarbeten och påverkansarbete har under 2018 bedrivits på såväl det nordiska och europeiska området som på världsnivå. Vid det nordiska mötet i juni
stod SULF:s finska systerorganisationer värd. Mötet diskuterade frågor som arbetsvillkor, lönepolitik och kollegialitet. SULF var representerat med både förtroendevalda och
tjänstemän.
På den europeiska nivån har SULF genom sitt medlemskap i EI och dess europanivå
European Trade Union Committee for Education (ETUCE) varit representerat med en
ledamot i Higher Education and Research Standing Comittee (HERSC). De frågor som
har diskuterats där har bland annat varit akademisk frihet, öppen tillgång och Plan S, offentliga resurser och hur vi tillsammans kan driva frågan om att skapa en mer främjande
miljö för forskare och universitetslärare. SULF har också representerat ETUCE i den
sociala sektorsdialogen för högre utbildning inom EU, i EU:s arbetsgrupp för modernisering av högre utbildning, samt i Bologna Follow Up Group (BFUG) peer group om
kvalitetssäkring.
SULF:s chefsutredare har varit talare på EU:s konferens om upphovsrätt: “A better copyright for quality higher education and research in Europe and beyond” samt på GEAR
konferens om internationalisering av högre utbildning på grekiska utbildningsdepartementet i Aten.
På världsnivån har SULF deltagit i EI:s kvinnokonferens i Marrakesh samt med både
deltagare och talare på EI:s världskonferens för högre utbildning och forskning i Taipei.
SULF har också som ett av åtta fackförbund representerat EI i trepartssamtal på ILO i
Geneve om arbetsvillkoren inom akademin.
Här i Sverige har SULF varit representerat i regeringens referensgrupp för EU-frågor och
i den nationella arbetsgruppen för BFUG. Förbundet har också haft löpande kontakter
med den statliga internationaliseringsutredningen.
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Vad går medlemsavgiften till?
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Medlemskåren 2018 i siffror

21 009
medlemmar
Ordinarie avgift
var 240 kronor
per månad

10%

av förbundets
medlemmar är
pensionärer

Förbundets yngsta
medlem är 23 och
den äldsta 95 år!

52 %

av medlemmarna är
helbetalande enkelanslutna

51 procent är
kvinnor

50

medlemskårens
medelålder
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Beslutande organ

– till och med SULF:s kongress den 23:e november 2018
SULF:s styrelse
Arbetsutskott:
Ordförande Mats Ericson
1:e vice ordförande Håkan Lindkvist
2:e vice ordförande Lars-Åke Lööv
3:e vice ordförande Helén Persson
Ledamöter:
Bengt Aspvall
Christer Gardelli
Christina Romlid
Ingmari Mellenius
Jeanette Melin
Krzysztof Marciniak
Lars Abrahamsson
Magnus Gustavsson
Mats Nilsson
Ummis Jonsson
Suppleanter:
Annika Blekemo, 1:e suppleant
Carina Keskitalo, 2:e suppleant
Marie-Louise Österlind, 3:e suppleant
Robert Sandberg, 4:e suppleant

Revisorer:

Anders Grundström, förtroendemannarevisor
Beatrice Söderberg, godkänd revisor från
Deloitte
Ersättare
Mats Cedervall, förtroendemannarevisor
(ersätter Anders Grundström )
Therese Kjellberg godkänd revisor från Deloitte (ersätter Beatrice Söderberg )

SULF:s arvodesnämnd:
Kirsi Höglund
Martin Selander
Rikard Lingström

Valberedning:

Inger Ekman
Johan Modée
Kirsi Höglund
Mikael Åsman
Jokka Flaming och Anna Dåderman har våren
2018 begärt att bli entledigade från uppdraget.

SULF:s förhandlingsdelegation

Håkan Lindkvist, ordförande
Anders Grundström
Antonia Ribbing
Carina Theen
Christina Romlid
Ingrid Lander
Kryzsztof Marciniak
Mats Cedervall
Mikael Brisslert
Catrine Folcker och Anqi Lindblom Alm har
under året begärt att bli entledigade från uppdraget.
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Beslutande organ

– efter SULF:s kongress den 23:e november 2018
SULF:s styrelse
Arbetsutskott:
Ordförande Mats Ericson
1:e vice ordförande Helén Persson
2:e vice ordförande Håkan Lindkvist
3:e vice ordförande Anna Ilar
Ledamöter:
Annika Blekemo
Carina Keskitalo
Haro de Grauw
Kristina Hildebrand
Krzysztof Marciniak
Lars Abrahamsson
Maria Hammond
Marie-Louise Österlind
Mats Nilsson
Mattias Collin
Ummis Jonsson
Suppleanter:
Eva-Lotta Runesson, 1:e suppleant
Håkan Alm, 2:e suppleant
Maria Savela, 3:e suppleant
Michael Le Duc, 4:e suppleant
Megan Case, 5:e suppleant
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Revisorer:

Mats Cedervall, förtroendemannarevisor
Beatrice Söderberg godkänd revisor från Deloitte
Ersättare
Anders Grundström, förtroendemannarevisor
(ersätter Mats Cedervall )
Therese Kjellberg, godkänd revisor från Deloitte (ersätter Beatrice Söderberg )

SULF:s arvodesnämnd:
Martin Selander
Christina Romlid
Kirsi Höglund

Valberedning:

Kirsi Höglund, sammankallande
Christer Gardelli
Ingmarie Mellenius
Maja Pelling
Marie Hoen
Mikael Åsman

SULF:s förhandlingsdelegation
Håkan Lindkvist, ordförande
Anders Grundström
Antonia Ribbing
Carina Theen
Christina Romlid
Ingrid Lander
Kryzsztof Marciniak
Mats Cedervall
Mikael Brisslert
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SULF:s remissvar 2018
Remiss

SULF:s yttrande

Från Utbildningsdepartementet:
Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU
2018:29)

SULF ställer sig positivt till valideringsdelegationens förslag om att lärosätenas
uppdrag att validera tidigare kunskaper
ska förtydligas och förstärkas. Högskolans
resurser ska inte användas till att utbilda
personer i sånt som de redan kan. En
absolut förutsättning för att arbetet med
validering ska utvecklas i en positiv riktning är att lärosätena får ersättning för
det faktiska arbete som de gör.

Från Utbildningsdepartementet:
Etikprövning - en översyn av reglerna
om forskning och hälso- och sjukvård
(SOU 2017:104)

Betänkandet föreslår att lagen om etikprövning förtydligas, att även studenters
forskning ska underkastas etikprövning,
att Centrala etikprövningsnämndens
tillsynsansvar förtydligas samt kunskaper
om etikprövning ska utgöra vara obligatoriska inom forskarutbildningen.
SULF tillstyrker i princip.

Från Utbildningsdepartementet:
En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Utredningen föreslår ny formulering av
högskolelagen samt en omfattande strategi för internationalisering med många
inslag.
SULF tillstyrker i princip förslagen.

Från Universitetskanslersämbetet:
Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag (UKÄ
2018:2)

UKÄ föreslår att kvalitetssäkringen av
forskning bör inkluderas i det nationella
kvalitetssäkringssystemet inom komponenten granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
SULF välkomnar förslaget att skapa ett
integrerat kvalitetssäkringssystem.
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Från Kulturdepartementet :
Transpersoner i Sverige (SOU 2017:92)

Utredningen har ett enda förslag som berör
högskolan, där man vill skapa riktlinjer för
framtagande av nya betygsdokument för
personer som bytt personnummer samt att
man bör utreda rätten att få nya betygsdokument och andra handlingar.
SULF tillstyrker förslagen.

Från Utbildningsdepartementet:
Ny ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning (SOU
2017:10)

I promemorian föreslås att grunderna för
att bevilja uppehållstillstånd enligt det
omarbetade student- och forskardirektivet
ska regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen.
SULF har inga invändningar mot förslagen.

Sveriges universitetslärare och forskare
12
/ Ferkens gränd 4 /111 30 Stockholm/tel: 08-505 836 00/ e-post: kansli@sulf.se

