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Utskott D - motioner och
motionssvar

Motion nummer 32

Motion till SULF:s kongress 2021

Roller och förväntningar mellan SULF lokalt
och SULF centralt
Ibland uppkommer frågor i lokalföreningen som kan vara svåra att hantera. Det kan då
ibland råda osäkerhet kring vilket stöd vi kan få centralt från SULF och vilken
kompetens vi förväntas ha själva lokalt.
För att säkerställa att frågor löses på ett korrekt sätt så vore det bra om dessa roller och
förväntningar tydliggjordes. Det kan till exempel handla om vilka frågor som kan/får
hanteras lokalt, när frågor behöver lösas centralt och vilka tidsaspekter som är rimliga
vid lösning av olika frågor.

SULF Mittuniversitetet hemställer därför
•
att kongressen beslutar att SULF ska verka för tydliggörande av roller och
förväntningar mellan SULF lokalt och SULF centralt.

SULF:s kongress 2021

Motion nr 32 från SULF/Mittuniversitetet
Roller och förväntningar mellan SULF lokalt
och SULF centralt

SULF/Mittuniversitetet
hemställer
1.

att kongressen beslutar att SULF
ska verka för tydliggörande av roller
och förväntningar mellan SULF
lokalt och SULF centralt

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
SULF:s kansli är ett serviceorgan till förtroendemannaorganisationen. Kansliet
tillhandhåller mängder med information på vår hemsida vad gäller lokalföreningarnas
styrelsearbete, ekonomi, tips och råd vid rekrytering, facklig utbildning med mera. Den
personliga och kontinuerliga kontakten med lokalföreningarna står
kontaktombudsmannen för. Kansliets kontaktombudsmän har en rådgivande och
stödjande funktion till lokalföreningarna. Det regelverk för förhandlingsverksamheten
som gäller inom det statliga området är formulerat i Saco-S arbetstagarnyckel. Där är
det tydligt vilket ansvar och vilka skyldigheter lokalföreningen respektive
kontaktförbundet har. Det framgår också vad som gäller vid lokala- och centrala
förhandlingar, tvisteförhandlingar samt domstolsförfarande. Vidare har kansliet en
”Handbok” som beskriver de olika uppdrag som ombudsmännen respektive
förbundsjuristerna har samt gången när ett ärende går ifrån lokalföreningen till att
hanteras centralt och överlämnas vidare för juridisk hantering i domstol. Om rollerna
ändå uppfattas som oklara är det av största vikt att kansliet tydliggör detta på olika sätt.
Förbundsstyrelsen anser att ett sådan arbete bör komma i gång så snart som möjligt.
Kansliet ansvarar för hur arbetet ska läggas upp.

Motion nummer 33

Motion till SULF:s kongress 2021

Arbetslivet efter corona
Under den nuvarande Covid-19 pandemin har vi sett en omfattande förändring av
arbetsuppgifter och arbetsvillkor inom högskolan.
Undervisning samt konferenser och professionella möten sker nu till största delen i
digitalt format, och nästan alla arbetsrutiner har i olika utsträckningar påverkats av
pandemin. Övergången har medfört en högre arbetsbelastning för många lärare,
forskare och doktorander. Doktorander, postdoktorer, andra grupper med
tidsbegränsad anställning, anställda som tillhör riskgrupper och flera andra har alla
upplevt särskilda utmaningar på arbetsplatsen, inte minst de som själva har lidit, eller
fortfarande lider, av Covid-19.
Olika grupper har drabbats på olika sätt och i olika utsträckningar. Forskningen har
visat bland annat att kvinnor inom akademin drabbas av effekter av pandemin till en
större grad än sina manliga kollegor. 1 Lärare och forskare med utländsk bakgrund har
också upplevt speciella svårigheter när det gäller visum och resandet under pandemin.
I nästan alla fall har pandemin medfört en försämrad fysisk eller psykologisk
arbetsmiljö. Samtidigt håller nya inslag i arbetslivet på att normaliseras, som t ex det
digitala mötet.
Under de kommande åren har facket uppdraget att återuppbygga en tillfredsställande
arbetsmiljö inom högskolan. För att klara detta uppdrag, bevaka arbetsvillkor och förbli
en inflytanderik debattör i samhället behöver SULF visa en djup förståelse av effekterna
av pandemin, både i kort och långt perspektiv.

SULF/Uppsala hemställer därför:
•

att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att verka för att det tillsätts en bred
och omfattande utredning om pandemins effekter, i såväl kort och långt
perspektiv, på arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare och forskare inom
högskolesektorn.

För SULF/Uppsala
Cajsa Bartusch, Ordförande

Viglione, Giuliana. "Are women publishing less during the pandemic? Here's what the
data say." Nature 581.7809 (2020): 365-367.
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Motion nr 33 från SULF/Uppsala
Arbetslivet efter corona

SULF/Uppsala hemställer
1.

att kongressen uppdrar åt
förbundsstyrelsen att verka för att
det tillsätts en bred och omfattande
utredning om pandemins effekter, i
såväl kort och långt perspektiv, på
arbetsmiljö och arbetsvillkor för
lärare och forskare inom
högskolesektorn.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att anse att motionen är besvarad
med hänvisning till
förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen är enig med motionärens yrkande om vikten av utredningar om
pandemins konsekvenser för högskolan. Regeringen har gett ett sådant uppdrag till
Universitetskanslersämbetet. UKÄ har publicerat en första delrapport inom uppdraget.
UKÄ lyfter särskilt fram att personalen på olika nivåer har varit och fortfarande är hårt
belastad, inte minst på grund av digital stress. De skriver bland annat att:
Personalen har känt av en ökad arbetsbelastning och stress. Det finns
även tecken på att omställningen till distansundervisning har haft en
negativ inverkan på deras hälsa och välbefinnande. Till exempel har
stillasittandet ökat och arbetsron har påverkats negativt.
(https://www.uka.se/om-oss/varverksamhet/regeringsuppdrag/coronaviruset-och-hogskolan.html)
SULF har en bra dialog med UKÄ, och kommer fortsättningsvis arbeta för att
vidmakthålla och stärka den. Det finns redan nu ett antal rapporter under rubriken
Corona och högskolan som går att läsa på UKÄ.se. Förbundsstyrelsen ser därför inte
behovet av att driva på för att ytterligare utredningar görs utan förespråkar istället att
förbundet fortsätter sitt arbete för att UKÄ:s undersökning ska vara till fyllest. SULF ser
också nyttan av att sprida UKÄ:s rapporter ang. arbetslivet efter Corona.

Motion nummer 34

Motion till SULF:s kongress 2021

Befordran
1999 infördes den sk befordringsreformen som gav lektorer och adjunkter rätten att
söka befordran till professor respektive lektor. Autonomireformen, som trädde i kraft
2011, avskaffade denna rätt och nu beslutar lärosätena själva vilka möjligheter till
befordran som finns. Som en konsekvens av det finns det stora variationer mellan olika
lärosäten om befordran till lektor och professor är möjlig och hur befordringsprocessen
ser ut. Förutom att variationen mellan lärosäten är stor så är den även det inom
lärosäten mellan olika ämnen.
SULF/Umeå upplever att det finns ett stort mått av godtycklighet när lärosätet bedömer
att en befordran ska ske och vilka av de anställda som ges möjlighet att prövas för
befordran.
Frågan om befordran är viktig för våra medlemmar eftersom den inom vissa områden
är den enda vägen att fortsätta sin karriär och då måste det vara tydligt, rättssäkert och
inte minst möjligt för alla att på lika villkor, vid behov, prövas för befordran.

SULF/Umeå hemställer därför att kongressen beslutar:
•
•

att SULF undersöker hur regelverken för befordran vid de olika lärosätena ser ut.
att SULF vid behov samordnar och stöttar lokala företrädare så att de kan driva
frågan om rättssäkra, rättvisa och transparanta befordringsprocesser på sina
lärosäten.

För SULF/Umeå
Per Lundgren, Ordförande
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Motion nr 34 från SULF/Umeå
Befordran

SULF/Umeå hemställer
1. att SULF undersöker hur
regelverken för befordran vid de
olika lärosätena ser ut.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

2. att SULF vid behov samordnar
och stöttar lokala företrädare så
att de kan driva frågan om
rättssäkra, rättvisa och
transparanta
befordringsprocesser på sina
lärosäten.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om vikten av tydliga och rättssäkra
befordringsprocesser som möjliggör en bättre förståelse karriärsystemet. Detta kan
vara nog svårt att förstå för svenska forskare och universitetslärare men blir extra svårt
för den som kommer utifrån. Därför är frågan inte minst viktigt för tillresta medlemmar
som inte har kunskap om det svenska systemet.

Motion nummer 35

Motion till SULF:s kongress 2021

Stöd till medlemmar i chefsposition
Chefer inom akademien ska ges rimliga förutsättningar att klara av sitt ledarskap. När
välmeriterade lärare och forskare får arbetsledaruppdrag, t ex som prefekt eller
forskargruppledare, behöver de stöd i olika former (utbildning, handledning,
mentorskap, coaching mm). Ett gott ledarskap är förutsättningen för en god arbetsmiljö
för alla medarbetare. Att vara chef är en utsatt position. Det är en särskild utmaning att
vara chef i en organisation som har akademisk frihet och kollegial styrning som ledord.
SULFs medlemmar ska känna att SULF finns där som ett stöd även när de får ett
arbetsledaruppdrag. Idag är SULF ett av få Saco-förbund som inte har en särskild
information om stöd till medlemmar i chefsposition på sin hemsida. SULF har möjlighet
att vara med och påverka morgondagens akademiska ledare genom att arbeta mer
med stöd till medlemmar i chefspositioner, både att informera dem om vilket ansvar de
har gentemot medarbetare och vilka rättigheter de har till stöd från arbetsgivaren.

SULF/Uppsala hemställer därför att kongressen beslutar:
•
•
•

att SULF tydligare ska kommunicera att även chefer kan få stöd och uppbackning
av förbundet.
att SULFs medlemmar med chefsuppdrag ska ges tillgång till chefsnätverk genom
facket.
att SULF ska ta fram och erbjuda medlemmar som är chefer utbildning i chefskap
och ledarskap ur ett fackligt perspektiv, t.ex. en kort brevkurs, liknande digital
facklig grundkurs steg 1.

För SULF/Uppsala
Cajsa Bartusch, Ordförande
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Motion nr 35 från SULF/Uppsala
Stöd till medlemmar i chefsposition

SULF/Uppsala hemställer
1.
2.
3.

att tydligare ska kommunicera att
även chefer kan få stöd och
uppbackning av förbundet.
att SULFs medlemmar med
chefsuppdrag ska ges tillgång till
chefsnätverk genom facket.
att SULF ska ta fram oh erbjuda
medlemmar som är chefer
utbildning i chefskap och ledarskap
ur ett fackligt perspektiv, t.ex. en
kort brevkurs, liknande digital
facklig grundkurs steg 1

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen delar motionärernas mening att chefer ska ges rimliga
förutsättningar att både klara av och utveckla sitt ledarskap. I motionen beskrivs de
särskilda förutsättningar som råder inom akademin när det gäller chefs- och ledarskap.
Det handlar om tidsbegränsade uppdrag, kollegial styrning och ett stort antal positioner
som ställer krav på ledarskapskompetens. Chefs- och ledarskapet är dessutom, som
motionärerna också konstaterar, en förutsättning för att övriga medarbetares
arbetsmiljö ska vara så god som möjligt. Vårt förbund har därmed ett viktigt uppdrag i
att även göra sitt bästa för att ur flera perspektiv stötta medlemmar med chefsuppdrag
inom akademin
Under den gångna kongressperioden har kansliet gjort en genomlysning av stödet som
dels redan finns till denna grupp, och vad andra förbund erbjuder sina medlemmar.
Denna utredning är en grund för fortsatt utveckling.
På SULF:s hemsida finns några särskilda stöddokument och råd för medlemmar som
är chefer. Dessa dokument är under ständig uppdatering och revidering och bör
kompletteras med ännu mer riktat stöd under den kommande perioden.
Förbundsstyrelsen anser att det finns utrymme att lyfta fram frågor för medlemmar som
är chefer på olika nivåer och utveckla denna del av hemsidan.
När det gäller chefsnätverk så är det, liksom när det gäller andra nätverk, en fråga som
medlemmarna själva äger. Om det finns intresse och behov ska ett sådant nätverk få

relevant stöd från SULF:s kansli. Idag finns ingen möjlighet att genom medlemsregistret
hitta de medlemmar som skulle kunna ha ett sådan intresse. Medlemsregistret bygger
på självrapportering när det gäller arbetsställe och yrke/titel vilket skapar utmaningar.
Akademins särskilda struktur när det gäller ledarskap innebär att frågor kring vem som
ska omfattas av nätverk och förmåner särskilt riktade till chefer bör genomlysas.
Förbundsstyrelsen menar, liksom motionärerna, att SULF som en del av Saco-familjen
bör utveckla sitt chefserbjudande och sin service till chefsmedlemmar. Detta ska göras
ur ett fackligt perspektiv. Samtidigt menar förbundsstyrelsen att det är viktigt att lyfta
arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla relevant utbildning i ledarskap och chefsfrågor.
Att SULF erbjuder en kompletterande utbildning ur fackligt perspektiv stärker alla
medlemmars ställning. Det är särskilt viktigt att lyfta chefen som anställd i detta
sammanhang. Så kan SULF bidra till att lyfta chefsmedlemmars ställning och
arbetsmiljö på lärosätena.

2 (2)

Motion nummer 36

Motion till SULF:s kongress 2021

Ansvarsförsäkring för chefer
Inom universitet och högskola är många chefer kollegialt tillsatta och har många gånger
begränsad erfarenhet att vara chef. Som chef i akademin tilldelas man ofta stort ansvar
för verksamheter som omfattas av detaljerade regelverk. I vissa fall så kan personligt
ansvar utkrävas av chefen om en regel eller en lags bryts. Detta kan innebära att man
ställs inför domstol och böter och skadestånd utdöms att betalas personligen. I sådant
fall får chefen inte heller juridiskt biträde av universitetet, trots att orsaken kan vara att
den aktuella chefen inte utbildats eller haft möjlighet att leva upp till lagen.
Förutom personliga påfrestningar för den drabbade kan det även innebära att det kan
bli svårt att rekrytera kollegialt tillsatta ledare som inte vill riskera att råka illa ut. I det
privata näringslivet är det vanligt förekommande att arbetsgivaren har tecknat
ansvarsförsäkringar för sina chefer så att de dels får juridisk hjälp och att de privata
ekonomiska konsekvenserna begränsas.

SULF/Umeå hemställer därför att kongressen beslutar:
•
•

att SULF ska utreda om det finns möjligheter för universitet och högskolor som
statliga arbetsgivare att teckna ansvarsförsäkringar för sina anställda chefer.
att om SULF finner att det är möjligt för arbetsgivarna att teckna
ansvarsförsäkringar för chefer verkar för att arbetsgivarna gör detta.

För SULF/Umeå
Per Lundgren, Ordförande

SULF:s kongress 2021

Motion nr 36 från SULF/Umeå
Ansvarsförsäkring för chefer

SULF/Umeå hemställer
1.

2.

att SULF ska utreda om det finns
möjligheter för universitet och
högskolor som statliga arbetsgivare
att teckna ansvarsförsäkringar för
sina anställd chefer.
att om SULF finner att det är möjligt
för arbetsgivarna att teckna
ansvarsförsäkring för chefer verkar
för att göra detta.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
För tjänstemän inom stat och kommun, oavsett om personen har chefsbefattning eller
ej, finns ett i brottsbalken reglerat tjänstemannaansvar. Detta regelverk är till för att
ansvar ska kunna utkrävas för felaktig myndighetsutövning. Det finns också ett väl känt
system för disciplinansvar.
Därutöver kan bland annat chefer utkrävas ansvar för arbetsmiljöbrott, diskriminering
och andra till befattningen relaterade uppgifter. Det gäller alla verksamhetstyper, inte
enbart inom offentlig verksamhet. Samma gäller för andra brottstyper så som
exempelvis miljöbrott som kan begås inom ramen för arbetet, såväl av uppsåt som
oaktsamhet. För att detta inte ska ske och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
chefen att utöva sitt uppdrag bör relevant utbildning och möjligheter till stöd både I den
dagliga gärningen och vid särskilda beslut finnas.
Utdömande av böter eller mer ingripande åtgärder i form av frihetsberövande är inte
vanligt förekommande för tjänstepersoner i offentlig verksamhet när det gäller
handlingar som begåtts inom ramen för tjänsten. Ansvarsförsäkringar för den typ av
händelser som föreslås i motionen är heller inte att jämföra med styrelse- eller VDförsäkringar där du blir ansvarig för handlingar som begåtts av andra eller där du är
personligt ansvarig med din egendom exempelvis vid konkurs.
Förbundsstyrelsen menar att ett sätt att komma till rätta med de problem som
motionärerna tar upp är att ge den enskilde tjänstepersonen bättre förutsättningar att
utöva sitt uppdrag. Det kan ske genom tydligare tjänstebeskrivningar, utbildning,
förtydligande av delegationer av olika ansvar och I övrigt verka för en arbetssituation

som är förenlig med uppdraget. I sitt yttrande över motion 35 tar förbundsstyrelsens
upp förslag om att stärka SULFs erbjudande och arbete för medlemmar som är chefer.
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Motion nummer 37

Motion till SULF:s kongress 2021

Arbetsvillkor för första linjens chefer
De närmsta cheferna för medarbetarna är de så kallade första linjens chefer. Denna
grupps arbetsvillkor har ej kartlagts och därmed råder det kunskapsluckor om deras
skilda förutsättningar för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Första linjens chefer
har ofta ansvar för många medarbetare vid lärosätena där deras arbetsbeskrivningar
för uppdraget i vissa fall kan anses vara otydliga och även ses som gränslösa uppdrag.
I vilken utsträckning medföljer tydliga mål, tid och förutsättningar, hjälpstrukturer inom
organisationen och möjligheter till kompetensutveckling för uppdraget? Det ligger i
SULF:s intresse att skapa kunskap om arbetsvillkoren för första linjens chefer inom
högskole- och universitetsvärlden. Föresatsen med motionen är att kunna förebygga
ohälsa för första linjens chefer på grund av opåkallat ansträngande
arbetsmiljöförhållanden.

SULF/Karlstad hemställer därför att kongressen uppdrar åt
förbundsstyrelsen:
•

att SULF under kommande kongressperiod kartlägger och sammanställer under
vilka arbetsvillkor de närmsta cheferna för medarbetarna med personal- och
arbetsmiljöansvar verkar inom högskole- och universitetsvärlden.

För SULF/Karlstad
Mats Nilsson, Ordförande

SULF:s kongress 2021

Motion nr 37 från SULF/Karlstad
Arbetsvillkor för första linjens chefer

SULF/Karlstad hemställer
1.

Att SULF under kommande
kongressperiod kartlägger och
sammanställer under vilka
arbetsvillkor de närmsta cheferna
för medarbetarna med personaloch arbetsmiljöansvar verkar inom
högskole- och universitetsvärlden.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
I motionen menar motionärerna att frågan om arbetsvillkor och förutsättningar för första
linjens chefer behöver kartläggas vad gäller bland annat hjälpstrukturer inom
organisationen, arbetstid och möjligheter till kompetensutveckling.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild att första linjens chefer har svåra uppdrag
och varierande stöd att utföra sina uppgifter. Dock menar förbundsstyrelsen att det
finns kunskap och forskning om denna grupp som väl uppfyller behovet av att arbeta
vidare med att förbättra arbetssituationen för första linjens chefer. Bland annat hänvisas
till Tillitsdelegationens arbete och kunskapssammanställningar.
Samtidigt är det tydligt att stödet till denna grupp av medlemmar behöver förstärkas. I
yttrandet över motion 35 till kongressen utvecklar förbundsstyrelsen hur man menar att
detta kan göras. För att fortsätta utvecklingen av stöd till chefer inom sektorn är det
mycket viktigt att ta del av och jobba med den forskning och den kunskap som finns
kring gruppen. Vid behov kan till exempel en sammanställning av befintlig forskning
göras.

Motion nummer 38

Motion till SULF:s kongress 2021

Mental health problems: a hazard in the work
environment
Work-related mental health risks have been proliferating in the academic environment
on all levels of employment. Multiple studies show that the situation is already alarming
and needs immediate attention 1. The COVID-19 pandemic aggravated these effects
causing social isolation, stress, and fear of uncertainty 2. While this applies to all
categories working in academia, it has struck doctoral candidates particularly hard due
to the inherent vulnerability of their employment and the high levels of stress.
SULF--DCA conducted a survey among doctoral candidates in February 2020 asking
how they cope with work-related mental health problems and whether they are aware
of, and have access to, university health services. Key findings from our survey,
illustrated below, confirm that an already problematic situation was substantially
aggravated by the pandemic.
The results show that doctoral candidates experience high levels of work-related stress,
even before considering the effects of the COVID-19 pandemic. One-third of
respondents needed to take time off work to recover. The scale of unpaid overtime on
their work-related projects is also very alarming, with one-third of doctoral candidates
working five or more weeks per month. Our survey results confirm the results from all
other pre- and post-COVID studies on work-related stress, which have also shed light
on gendered dimensions with more women researchers and doctoral candidates taking
longer sick leave due to work-related situations.
Urgent measures are needed to address the mental health crisis in academia, and
SULF should work together with higher education institutions to achieve this. Outcomes
should include: (1) enhanced awareness and accessibility of professional mental health
services, online resources, awareness training and workshops; (2) improved routines
for documentation of mental health risks in the workplace, in the same way as other
risks are routinely assessed, discussed and documented (e.g. financial, ethical); (3)
urgently exploring further regulatory measures, in collaboration with the Government,
Higher Education Authority (Universitetskanslersämbetet) and Work Environment

Universitetskanslersämbetet. Rapport 2016:18 “Doktorandspegeln, en enkät om
doktorandernas studiesituation”. https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/
1487841858377/rapport-2016-12-08-doktorandspegeln-doktoranders-studiesituation.pdf
1

Universitetsläraren. University teachers worked overtime – without pay.
https://universitetslararen.se/2021/06/17/university-teachers-worked-overtime-without-pay/

2

Authority (Arbetsmiljöverket) to advance mental health practice at national and local
levels.

The SULF Doctoral Candidate Association therefore submit:
•
•

that SULF investigate the current impact of mental health problems, including the
underlying systemic issues, and identify best practices for prevention and support;
that SULF work together with higher education institutions to implement best
practices for prevention and support regarding mental health risks, care and
recovery.

For the SULF Doctoral Candidate Association
Jenny Iao-Jörgensen, Chairperson
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Motion nr 38 från SULFs doktorandförening

Mental health problems: a hazard in the work
environment
SULF:s doktorandförening
hemställer
1.

2.

that SULF investigate the current
impact of mental health problems,
including the underlying systemic
issues, and identify best practices
for prevention and support.
that SULF work together with
higher education institutions to
implement best practices for
prevention and support regarding
mental health risks, care and
recovery.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•
•

att avslå motionens första att-sats
samt
att bifalla motionens andra att-sats

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att arbetsmiljöfrågor i allmänhet och
psykosocial hälsa i synnerhet är angelägna och viktiga frågor. Doktoranders arbetsmiljö
innehåller många riskfaktorer som kan vara särskilt utmanande. Det finns redan relativt
omfattande forskning på området varför förbundsstyrelsen tror att en
forskningssammanställning skulle gynna medlemmarna mer än en egen undersökning.
En sammanställning av befintlig och i sammanhanget adekvat forskning skulle också,
då den görs tillgänglig för medlemmarna, kunna utgöra ett bra stöd för ett förebyggande
arbete.
Samarbete är en nyckel för bättre arbetsmiljö. För att i grunden förbättra arbetsmiljön
för förbundets medlemmar pågår kontinuerliga samtal med lokalföreningar och
arbetsgivare såväl som med andra myndigheter inom universitets- och
högskoleområdet samt Arbetsmiljöverket. Det är förbundets avsikt att fortsätta det
samarbetet och om möjligt också utöka det. Förhoppningen är att i den processen
också finna bra förhållningssätt och goda exempel som kan användas för att komma
tillrätta med problem inom arbetsmiljöområdet.

Motion nummer 39

Motion till SULF:s kongress 2021

Employer accountability for the work
environment of researchers, teachers, and
doctoral candidates
The lack of base financing is a big contributor to a toxic and insecure work environment
at higher education institutions (HEIs) in Sweden. Financial uncertainty has contributed
to precarious employment conditions and psychosocial work environment for teachers
and researchers 1. However, funding is not the only issue. As academics, we have
developed a competitive culture which encourages personal overwork, lack of self-care
and glorifying burnouts. This culture actively worsens the quality of work life, quality of
education and research outputs of researchers, teachers, and doctoral candidates.
Lack of accountability is an enabling factor in all of these issues, as discussed in
SULF’s report “Playing to the Gallery?” 2. The report shows that none of the surveyed
HEIs can show that all staff recruitment processes comply with recruitment regulations.
The current accountability mechanisms to ensure that HEIs enforce their employer
responsibility lack an incentive/reward structure to effectively fill the policy-practice gap.
This deficiency also leads to failed attempts to sustain efforts combating the
persistence and cycles of toxic work culture and unethical practice, as the academic
system of fixed-term employments pervades. Establishing an incentive/reward
structure, at departmental level (closer to actual behavioural change), that motivates
HEIs to fulfil their employers’ obligations and responsibilities proactively and
systematically can accelerate the change needed for all employees but specifically
doctoral candidates.
Based on institutional/systems change literature, one way to go about this is to
establish a starting checklist of 3–5 key accountability measures that correspond to
pressing workplace issues as discussed in existing SULF research; and request all
HEIs to report regularly (e.g. annually or biannually) on the checklist at departmental
level.

1 Universitetsläraren. Higher education – a gig economy.
https://universitetslararen.se/2021/06/17/higher-education-a-gig-economy/

SULF. Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin.
https://sulf.se/rapport/rapport-ett-spel-for-galleriet/

2

We recognise that this kind of evaluation would be difficult to enforce, and we suggest it
should be used more for motivation than punishment. The checklist can subsequently
be reviewed, assessed for its effectiveness (e.g., against work environment surveys)
and expanded in every SULF Congress year. The best-performing and non-performing
departments and HEIs are to be profiled locally and nationally through SULF related
publications and media messages to take advantage of the existing competitive culture
and peer pressures to improve work and study environment. Examples of similar efforts
can readily be found in other countries, for example the UK, where students rank their
universities for student welfare 3.

The SULF Doctoral Candidate Association therefore submit:
•
•
•

that SULF identify accountability measures relevant to the academic work
environment in Sweden;
that SULF work together with higher education institutions to improve
accountability for the work environment of researchers, teachers, and doctoral
candidates;
that SULF publish HEI rankings based on accountability measures for work
environment, to publicise which HEIs are performing, and which are not.

For the SULF Doctoral Candidate Association
Jenny Iao-Jörgensen, Chairperson

Times Higher Education. Student Experience Survey 2018: best UK universities for student
welfare. https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/
student-experience-survey-2018-best-uk-universities-student-welfare
3
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Motion nr 39 från SULF:s doktorandförening

Employers accountability for the work environment
of researchers, teachers, and doctoral candidates
SULF:s doktorandförening
hemställer
1.
2.

3.

that SULF identify accountability
measures relevant to the academic
work environment in Sweden;
that SULF work together with
higher education institutions to
improve accountability for the work
environment of researchers,
teachers, and doctoral candidates;
that SULF publish HEI rankings
based on accountability measures
for work environment, to publicise
which HEIs are performing, and
which are not.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•
•
•

att anse motionens första att-sats
besvarad med hänvisning till
förbundsstyrelsens yttrande,
att bifalla motionens andra att-sats
samt
att avslå motionens tredje att-sats.

Förbundsstyrelsens överväganden
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön.
Det arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren ska bedriva ska vara förebyggande och
förhindra att ohälsa som beror på arbetet uppstår. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder
som behövs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att
kunna uppfylla lagens krav måste arbetsgivaren bedriva ett fortlöpande och
systematiskt arbetsmiljöarbete. I det arbetet ska den anställde ges möjlighet att
medverka i de delar som berör den egna arbetssituationen samt i förändrings- och
utvecklingsarbete som individen berörs av.
Regler om hur arbetsgivaren ska arbeta med arbetsmiljön finns också i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Av föreskrifterna framgår bland
annat att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet samt
åtgärda brister. Vidare måste arbetsgivaren ha en löpande dialog med de anställda om
förutsättningarna för arbetet.
Det svenska arbetsmiljösystemet bygger på en långsiktig pågående process där en del
av denna process är en konkret löpande dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
för att säkerställa att arbetet genomförs på ett bra sätt ur hälsosynpunkt och att hitta
lösningar i de fall något i arbetsmiljön har fallerat. Det arbetet ska därefter enligt

reglerna också årligen följas upp. Det som inte har fungerat ska åtgärdas. Tanken
bygger således på en gemensam dialog för lösning av problem och inte att identifiera
enskilda ansvariga och att utkräva straff när något i arbetsmiljön fallerat.
Det finns också andra regler som arbetsgivaren ska ta hänsyn till och som också är
verktyg som ska ingå som en del i den närmaste chefens del av ansvaret i lärosätets
årliga och systematiska undersökningsplikt av arbetsmiljön. Dessa är
Högskoleförordningen kap. 6 § 29 som avser individuell studieplan för doktorander och
Villkorsavtal T bilaga 5 om upprättande av tjänstgöringsplan för lärare.
Det bedrivs någon form av systematiskt arbetsmiljöarbete på alla lärosäten. Trots detta
verkar inte arbetsmiljöproblemen minska. I olika sammanhang har information från
lokalföreningar samt resultat från tidigare egna såväl som andras utredningar visat på
omständigheter som tyder på att arbetsgivarens arbete med det systematisk
arbetsmiljöarbetet inte fullt ut genomförs eller att det finns stora brister i hur det
genomförs. Den undersökning som doktorandföreningen själva genomfört stödjer
slutsatsen att det systematiska arbetsmiljöarbetet i den delen måste förstärkas.
För att i grunden förbättra arbetsmiljön för förbundets olika medlemskategorier har
SULF redan påbörjat ett arbete med att ta in information kring skälen till brister i
arbetsgivares arbetsmiljöarbete så att en analys av dessa kan göras och för att därefter
kunna föreslå nödvändiga åtgärder till förbättringar. Förbundet har också sedan en tid
ett pågående arbete kring hur samarbetet med arbetsgivare inom universitets- och
högskolesektorn ska kunna förbättras för att bland annat åstadkomma lämpliga
lösningar i arbetsmiljöfrågor. Den processen pågår samtidigt som arbete med
framtagande av stöd till lokal verksamhet i frågan på olika sätt utvecklas. Det finns
också ett pågående gemensamt samarbete med andra Saco-förbund och
Arbetsmiljöverket i dessa frågor.
SULF kommer att fortsätta att, på olika sätt, aktivt arbeta för att förbättra arbetsmiljön
för förbundets medlemmar. Det finns idag inte förutsättningar att använda nuvarande
information som grund för en rankning av lärosäten.
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Motion nummer 40

Motion till SULF:s kongress 2021

Arbetstidsvillkor inom högskole- och
universitetsvärlden
Det finns en bred insikt i att vi förväntas genomföra alltfler moment vilket får till följd att
arbetstiden inte räcker till. Problemet med att arbetstiden inte räcker till och att
arbetsbelastningen anses alldeles för hög är för många känt sedan länge.
Arbetsinnehållet har i ökad grad fragmentiserats med minskad resurstilldelning. SULF
har även beskrivit problematiken i rapporterna “Systemfel i kunskapsfabriken – om
urholkning av ersättningsbeloppen till högre utbildning” (2018) och ”Det akademiska
skruvstädet - om it-stress och all annan press” (2019). Frågan är alltså inte om detta är
ett problem utan snarare hur vi ska gå till väga för att synliggöra problemet på ett sätt
som leder till en förbättring.

SULF/Karlstad hemställer därför att kongressen uppdrar åt
förbundsstyrelsen:
•
•
•

att SULF under kommande kongressperiod verkar för att arbetstidsvillkoren
prioriteras syftande till att skapa en god balans mellan olika arbetsuppgifter samt
arbete och det privata.
att SULF synliggör den ökade fragmentiseringen och dess konsekvenser, samt
att SULF verkar för att årsarbetstiden enligt bilaga 5 Villkorsavtalet-T minskas.

För SULF/Karlstad
Mats Nilsson, Ordförande
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Motion nr 40 från SULF/Karlstad universitet
Arbetstidsvillkor inom högskole- och
universitetsvärlden
SULF/Uppsala hemställer
1.

2.
3.

att SULF under kommande
kongressperiod verkar för att
arbetsvillkoren prioriteras syftande
till att skapa en god balans mellan
olika arbetsuppgifter samt arbete
och det privata.
att SULF synliggör den ökande
fragmentiseringen och dess
konsekvenser, samt
att SULF verkar för att
årsarbetstiden enligt bilaga 5
Villkorsavtalet-T minskas

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•
•

att bifalla motionens första och
andra att-sats samt
att avslå motionens tredje att-sats.

Förbundsstyrelsens överväganden
I slutet av 90-talet förändrades regleringen av arbetstiden för lärare inom högskolan.
Från att varit reglerad nationellt i Avtal för tjänster inom högskolan m.m. (ATH) kom
arbetstiden att regleras i lokala avtal (Villkorsavtalet, bilaga 5). Utifrån bilaga 5 ska de
lokala parterna skriva arbetstidsavtal. Initialt kom de lokala avtalen att se relativt lika ut
men efter tid har skillnaden blivit större. Bilaga 5 är dryga tjugo år gammal och vissa
smärre förändringar i avtalet har gjorts på vägen. Naturligtvis har lärare och forskares
arbete förändras under dessa decennier och medlemmarna uppfattar att de fått fler och
fler arbetsuppgifter inom ramen för tjänsten. Efterlevnaden av arbetstidsavtalen varierar
naturligtvis men det framkommer ofta klagomål på brist på framförhållning, dåligt
utarbetade tjänstgöringsplaner, ökad administration, väldigt många IT-system att hålla
reda på, att ständigt vara uppkopplad m.m. Till detta ska också läggas en urholkade
ekonomi med minskade resurser per student.
Förbundsstyrelsen menar att arbetstidsfrågan alltid är aktuell och SULF arbetar med
frågan mellan varje kongressperiod. I detta arbete inkluderas försök med att synliggöra
den fragmentisering som är en produkt av införandet av New Public Management och
som försvårar våra medlemmars arbetssituation. Vidare vill förbundsstyrelsen framhålla

att det under kommande år kommer att hända en hel del när det gäller arbetstiden på
universitet och högskolan. Det centrala arbetstidsavtalet diskuterades under
avtalsrörelsen 2020 och Arbetsgivarverket ville förändra bilaga 5 till avtalet. Resultatet
blev att arbetstiden för lärare ska diskuteras av de centrala parterna våren 2022.
Förutom de rapporter som motionären hänvisar till så har också en intern fokusgrupp
lämnat sin slutrapport till Förbundsstyrelsen avseende lärares arbetstid. Föranlett av
utgången i 2020 års avtalsrörelse har SULF genomfört en arbetstidsenkät. Både
fokusgruppens arbete och enkätundersökningen beskriver stora problem med
tjänsteplanering och arbetsmiljö. Allt sammantaget visar på brister i hanteringen av
lärares arbetstid vilket i sin tur påverkar både arbetsmiljön och våra medlemmars
hälsotillstånd. När det gäller motionärens sista att-sats att verka för en minskad
årsarbetstid menar förbundsstyrelsen att fokus bör snarare vara att verka för en
arbetsorganisation som innebär att våra medlemmar kan hålla sig till den nuvarande
årsarbetstiden. Alldeles för många av våra medlemmar arbetar över årsarbetstiden utan
att få betalt för det.
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Motion nummer 41

Motion till SULF:s kongress 2021

Rättvisande tjänsteplanering för lärare
Lärares administrativa arbetsuppgifter växer, med nya system för inrapporteringar,
bland annat av betyg. De nya uppgifter av administrativ art som lärare i universitet och
högskola utför ersätts i allmänhet inte genom förändrade tjänstgöringsplaner, utan
förväntas ingå i det efterarbete som räknas i undervisningen. Därmed förblir den
ökande arbetsbördan osynliggjord och obetald.

Åsa Arping (medlem vid Göteborgs universitet) hemställer därför
•

att kongressen beslutar att SULF verkar för en revidering av lärares tjänstgöring
som synliggör den ökade administrativa arbetsbördan. Lärares arbetstid bör
framöver inbegripa utbildning, forskning, samverkan och administration.

SULF:s kongress 2021

Motion nr 41 från Åsa Arping
Rättvisande tjänsteplanering för lärare
Åsa Arping hemställer
1.

att kongressen beslutar att SULF
verkar för en revidering av lärares
tjänstgöring som synliggör den
ökade administrativa arbetsbördan.
Lärares arbetstid bör framöver
inbegripa utbildning, forskning,
samverkan och administration.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen anser att motionären lyfter en för förbundet viktig fråga.
Tjänsteplanering för lärare har diskuterats åtskilliga gånger inom förbundet och med
motparten med varierande framgång. I alla de lokala arbetstidsavtal som är tecknade
finns det angivet att det i lärares arbetstid ska ingå utbildning, forskning, samverkan och
administration i olika grader beroende på vilken tjänst man innehar. Detta finns också
angivet i det centrala Villkorsavtalets bilaga 5. Tyvärr fungerar regleringen inte alltid
praktiken när avtalens innebörd ska förverkligas. De undersökningar som SULF har
genomfört om arbetsmiljö och stress samt om arbetstidsavtalens efterlevnad visar på
brister. Det finns därför en stor medvetenhet inom förbundet om problematiken och är
frågan prioriterad. Under förhandlingarna 2020 med Arbetsgivarverket överenskom
parterna att man ska göra en översyn av lärarnas centrala arbetstidsavtal våren 2022
och naturligtvis kommer förbundet att föra fram medlemmarnas krav om en rättvis
tjänsteplanering för lärare i enlighet med motionärens förslag.

Motion nummer 42

Motion till SULF:s kongress 2021

Återgång efter sjukdom
SULF:s grundinriktning är att personal ska ha forskningstid inom anställning. Dock är
detta inte alltid verkligheten och många anställningskategorier är beroende av externa
forskningsmedel vilket gör att bland annat långtidssjukskrivningar påverkar den
anställde ännu mer än de annars skulle göra.
Anställda som blir sjukskrivna 180 dagar eller längre hamnar ofta i en väldigt krävande
process på grund av Försäkringskassans regelverk. Processen att komma tillbaka är
ofta lång och jobbig för den som är sjuk.
Förutom oron för att få ersättning från Försäkringskassan så oroar sig många som
finansieras genom externa forskningsanslag över om det kommer att finnas kvar några
pengar på projektet när sjukskrivningen är över. Dessa personer är inte sällan
ansvariga för andra personers försörjning och karriärer.
En långtidssjukskriven externfinansierad forskande personal vars projektpengar tagit
slut under sjukperioden kan när hen blir frisk utlösa en övertalighet pga arbetsbrist och
därmed påverka även andra.
SULF/Umeå anser att det är orimligt att sjukskrivna personer med externa
forskningsanslag ytterligare drabbas på det sättet som beskrivits och vill därför att
SULF ska arbeta för att öka skyddet för dessa grupper.
Ett sätt att skydda dessa medlemmar är att universiteten avsätter medel så att de under
en tid får möjlighet att återgå i verksamhet och söka nya forskningsmedel.

SULF/Umeå hemställer därför att kongressen beslutar:
•

att SULF ska verka för att forskande personal som är beroende av
externfinansiering och som varit sjukskrivna 180 dagar eller längre vid behov får
arbetstid från sitt lärosäte för att återkomma inom sitt forskningsområde och
möjlighet att söka nya forskningsmedel.

För SULF/Umeå
Per Lundgren, ordförande

SULF:s kongress 2021

Motion nr 42 från SULF/Umeå
Återgång efter sjukdom

SULF/Umeå hemställer
1. att SULF ska verka för att
forskande personal som är
beroende av externfinansiering
och som varit sjukskrivna 180
dagar eller längre vid behov får
arbetstid från sitt lärosäte för att
återkomma inom sitt
forskningsområde och möjlighet
att söka nya forskningsmedel.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen instämmer i vad motionären framför gällande de särskilda
bekymmer som uppstår när en medlem med extern finansiering drabbas av en längre
sjukfrånvaro. Att den egna och andras anställning riskeras på grund av arbetsbrist som
har sin grund i att man under en tid inte kunnat arbeta på grund av sjukdom är inte
rimligt. Problemet kan även orsaka bekymmer för doktorander som den berörda
handleder.
Lärosätena bör avsätta medel som en buffert för dessa situationer och då även för att
bekosta de lönetillägg som enligt kollektivavtal utgår vid exempelvis sjukfrånvaro.

Motion nummer 43

Motion till SULF:s kongress 2021

Minimera möjligheterna till tidsbegränsade
anställningar inom akademien
Tidsbegränsade anställningar är inget att sträva efter om man utgår från arbetstagarens
perspektiv. Inom universitets och högskolesektorn ges möjlighet att under många år
stapla olika typer av tidsbegränsade anställningar på varandra. Förutom olika typer av
ALVA-anställningar och vikariat erbjuder akademien dessutom tidsbegränsade
anställningar som biträdande lektorer, max 4 år med möjlighet till förlängning
(Högskoleförordningen, kap 4 12a§) 1 och postdoktorer, max två år med möjlighet till
förlängning, under förespeglingen att det är meriteringsanställningar för att utveckla sin
självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt.
Denna utveckling påbörjades dessutom under den tidsbegränsade anställningen som
doktorand och kan med nuvarande anställningsformer pågå under ytterligare ett antal
år. Det är därför inte ovanligt att möjlighet att söka och tillträda den första icke
tidsbegränsade anställningen ges när våra medlemmar redan har arbetat i decennier
med att meritera sig.
Det är dags för akademien att möjliggöra för en akademisk karriär som också innebär
trygga anställningsvillkor långt tidigare i karriären än vad som idag är möjligt. Detta kan
endast göras om SULF proaktivt arbetar för bättre och värdigare anställningsformer.

SULF/Uppsala hemställer därför:
•

1

att SULF tydligt ska ta ställning för att tillsvidareanställningar ska vara normen
även för lärare och forskare i början av sin karriär inom högskolesektorn.

Utdrag ur Högskoleförordningens 4 kapitel:
Biträdande lektorer
12 a § En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och
högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. Syftet med anställningen är att
läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl
vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.
En anställning enligt första stycket får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund
av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs
ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.
För en anställning enligt första och andra styckena gäller i övrigt lagen (1982:80) om
anställningsskydd.
Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det
göras undantag från första och andra styckena. Förordning (2017:844).

För SULF/Uppsala
Cajsa Bartusch, Ordförande
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Motion nr 43 från SULF/Uppsala universitet
Minimera möjligheterna till tidsbegränsade
anställningar inom akademin

SULF/Uppsala hemställer
1.

att SULF ska ta ställning för att
tillsvidareanställningar ska vara
normen även för lärare och forskare
i början av sin karriär inom
högskolesektorn

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären om att möjligheterna till tidsbegränsade
anställningar inom akademin måste reduceras. SULF:s arbete med att uppmärksamma
och försöka begränsa antalet visstidsanställningar har pågått länge. Har vi då inte sett
någon förändring av de ansträngningar SULF redan gjort? Efter att SULF 2013
publicerade rapporten ”Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett
lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa någon” – om tidsbegränsade anställningar
och kvalitet i akademin har det ändå skett viss utveckling men problematiken är långt
ifrån över. Rapporten visade att 33 procent av lärarna och forskarna, (doktoranderna
exkluderade) hade tidsbegränsade anställningar inom akademin. Siffran för övriga
arbetsmarknaden var 10 procent. Rapporten fick ett stort genomslag inom
högskolevärlden och flera universitets började se över sina anställningsformer. UKÄ
började att publicera antalet visstidsanställningar i sin årsrapport. Antalet
visstidsanställningar har sedan dess minskat till cirka 28 procent, en alldeles för liten
minskning på de åtta år som förflutit sedan SULF publicerade rapporten.
Tidsbegränsade anställningar är dock inte enbart av ondo eftersom dessa anställningar
kan vara en del i en karriärväg med tydliga krav och mål och förväntningar om
tillsvidareanställning och kan därmed ha en positiv påverkan på kreativitet och
produktivitet. Det är skälet till att SULF har en förståelse för att det finns ett större
behov av tidsbegränsade anställningar i akademin än i många andra yrken. De nivåer
som vi fortfarande har är dock orimligt höga och kan inte försvaras.
I rapporten föreslogs en rad åtgärder, som fortfarande är aktuella och som SULF
arbetare vidare med. De viktigaste kraven var att halvera andelen tidsbegränsade

anställningar för forskande och undervisande personal och att andelen direkta anslag
av lärosätenas intäkter för forskning måste öka till minst 60 procent. Vidare krävdes att
varje lärosäte utbildar chefer i hur svensk arbetsmarknad fungerar, så att rädslan för att
tillsvidareanställda minskar samt att fackföreningar och arbetsgivare tillsammans måste
underlätta tillsvidareanställningar genom att genomföra övertalighetsprocesser på ett
snabbt och korrekt sätt.
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären om att tillsvidareanställning ska vara
normen för lärare och forskare.
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Motion nummer 44

Motion till SULF:s kongress 2021

Facklig samverkan över alla branscher!
Osäkrare anställningar är inte bara ett problem inom universitetssektorn, utan ett
generellt problem på hela arbetsmarknaden. Det handlar i grunden om en pågående
nedmontering av det sociala trygghetsnät i vårt land, som till stor del byggts upp av
våra föregångare genom facklig kamp. En nedmontering som är möjlig på grund av
facklig splittring.
Därför är det viktigt att SULF inte bara engagerar sig i förbättrade arbetsvillkor för sina
medlemmar, i ett slags slagsmål mellan de fackliga organisationerna om vem som kan
få mest av den alltmer begränsade kakan. Utan också krokar arm med hela
fackföreningsrörelsen för att stärka tryggheten för anställda i landet, oberoende av
bransch och arbetsgivare. Vårdbiträdens, byggnadsarbetares och cykelbuds sak är
också vår, liksom vår är deras. Bara tillsammans är vi starka.

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar:
•

att SULF skall driva frågan om ökad anställningstrygghet för alla anställda som en
gemensam samhällsfråga, tillsammans med och i samverkan med hela
fackföreningsrörelsen. Och inte bara som en avgränsad fråga inom universitetsoch högskolesfären.
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Motion nr 44 från SULF/Lund
Facklig samverkan över alla branscher!

SULF/Lund hemställer
1.

att SULF skall driva frågan om ökad
anställningstrygghet för alla
anställda som en gemensam
samhällsfråga, tillsammans med
och i samverkan med hela
fackföreningsrörelsen. Och inte
bara som en avgränsad fråga inom
universitets- och högskolesfären.

Förbundsstyrelsen hemställer att
kongressen beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen är positiv till andemeningen i motionen. I många samhällsfrågor sker
ett samarbete på huvudorganisationsnivå men det kan naturligtvis utvecklas mer. För
att få ett större genomslag driver SULF samhällsfrågor genom Saco eller genom vår
deltagande i olika förhandlingsorganisationer. Det senaste samarbetet när det gäller
anställningstryggheten var mellan PTK-förbunden (där Saco- och TCO-förbund ingår)
och vissa LO-förbund samt Svenskt Näringsliv. Detta samarbete och dessa
förhandlingar resulterade i regeringens Departementsskrift (DS) 2021:17 En reformerad
arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden”.
Denna bygger i princip helt på det underlag som parterna har förhandlat fram.
Det bör vara självklart att fackföreningar arbetar tillsammans i de frågor det är möjligt.
Dock finns det vissa politiska frågor där förbundens förhandlingsorganisationer gjort
olika ställningstagande och därför svårt att utveckla ett samarbete kring. Lönepolitiken
är en sådan fråga.
Samarbetet lokalt bygger oftast på personliga relationer och därför blir frågan om
samarbete när det gäller olika typer av aktiviteter en lokalt färgad fråga. Genom Saco-S
sker ett samarbete mellan alla de Saco-förbund som finns representerade på
högskolan och på många lärosäten runt om i landet finns även ett gott samarbete med
framför allt Fackförbundet ST men också med Lärarförbundet där de finns. Samarbetet
med andra fackliga organisationer kan utvecklas mer, särskilt när det gäller olika
gemensamma aktiviteter som i sin tur kan resultera i en ökad facklig anslutningsgrad.

Motion nummer 45

Motion till SULF:s kongress 2021

Utköp inom staten
Utköp, dvs när en anställd får en ekonomisk ersättning för att själv säga upp sig, sker
när arbetsrätten inte tillåter en uppsägning men där arbetsgivaren önskar avsluta en
anställning. Möjligheten till utköp är, i vissa sammanhang, uppskattad av både
arbetsgivaren och den anställde som därigenom undviker utdragna och obehagliga
processer i tex PAN. I andra sammanhang kan det däremot uppfattas av den anställde
som rättsosäkert och påtvingat.
I Sverige finns ingen standard för hur processen med utköp ser ut utan det är upp till
varje enskilt lärosäte att bestämma. Därför kan hantering och utfall av utköp variera
mellan lärosätena, och det kan se olika ut för olika grupper av anställda. Möjligheterna
för de fackliga organisationerna till insyn och inflytande i hanteringen av utköp varierar
också mellan lärosätena. Detta kan i sin tur innebära att rättssäkerheten och
likabehandling av anställda inte säkerställs och att medlemmar som redan är i en utsatt
position utelämnas till arbetsgivarens godtycke.
För att få en förståelse för hur utköp hanteras på de olika lärosäten och vilken roll de
fackliga organisationerna spelar i hanteringen av utköp, behövs en genomlysning av
hur utköp hanteras på de svenska lärosätena.
En sådan genomlysning skulle ge en överblick samt tillhandahålla viktig information för
de som jobbar lokalfackligt.

SULF/Umeå hemställer därför att kongressen beslutar:
•

att SULF undersöker hur de olika lärosätena använder sig av möjligheten till
utköp, villkoren som arbetsgivaren erbjuder för utköpen samt hur
utköpsprocesserna ser ut.

För SULF/Umeå
Per Lundgren, ordförande
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Motion nr 45 från SULF/Umeå
Utköp inom staten
SULF/Umeå hemställer
1.

att SULF undersöker hur de olika
lärosätena använder sig av
möjligheten till utköp, villkoren som
arbetsgivaren erbjuder för utköpen
samt hur utköpsprocesserna ser ut

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att anse motionen besvarad med
hänvisning till förbundsstyrelsens
yttrande.

Förbundsstyrelsens överväganden
Det är en viktig fråga som motionären tar upp. Det finns lärosäten som ofta använder
sig av utköp då någon medarbetare visar sig inte passa in eller hålla måttet. Om
arbetsgivarna använder sig av utköp allt för ofta kan det vara ett tecken på man inte är
tillräckligt noga vid anställningsförfarandet eller inte anstränger sig tillräckligt mycket för
att personen i fråga ska få kompetent hjälp och stöd eller anpassning för att komma in i
verksamheten och den kontext som råder inom den aktuella institutionen. Utköp kan
också vara resultat av en förhandling om avsked, uppsägning eller disciplinåtgärd. I
förlängningen är det också en fråga om hur skattepengarna används.
Förbundsstyrelsen ser dock tyvärr inte att en undersökning har möjlighet att ge den
kunskap som efterfrågas. Detta då det finns stora utmaningar att få tillgång till den
information om frekvens, villkor i utköp och process som krävs. Därtill kommer att utköp
sker på så olika grunder att det är svårt att jämföra både processer och villkor.
Förbundsstyrelsen ser dock det som angeläget att även fortsättningsvis bevaka hur
utköp ser och vilka villkor som erbjuds. Detta sker idag via enskilda lokala Saco-Sförhandlare, via förbundets ombudsmän och jurister samt via SULF:s
förhandlingsdelegation, och torde under kommande kongressperiod kunna komma att
behandlas i det nystartade digitala nätverket för Saco-S-förtroendevalda.

Motion nummer 46

Motion till SULF:s kongress 2021

RALS enligt RALS-T
Arbetsgivaren tenderar att behandla medlemmar med Villkorsavtal och Villkorsavtal-T
lika i RALS.
I RALS 2020 lämnade Arbetsgivaren som förväntat ett bud ganska exakt på OFRavtalets oenighetsutrymme 1,8% i genomsnitt. Det innebär att arbetsgivaren låter OFR:s
avtal styra RALS-processen.
Vårt avtal är sifferlöst och det partsgemensamma informationsmaterialet är väldigt tydligt
med att enbart den egna verksamheten skall vara grundande för lönebudet. Det står:
”RALS 2010-T saknar alla former av centralt fastställda nivåer för löneförändringar. Det
är en viktig komponent för en långsiktig lönebildning. Avtalet bygger istället på varje
enskild verksamhets behov, ekonomiska förutsättningar och åstadkomna resultat. Det
innebär att den lokala lönebildningen tar sin utgångspunkt i respektive verksamhet och
den ”låter sig inte styras av löneökningsutrymme som fastställts utanför verksamheten”.
Fokus borde därför istället vara att arbeta för lokal lönebildning i enlighet med RALS-T.

SULF Mittuniversitetet hemställer därför
att kongressen beslutar att SULF ska verka för att lärosätena inom ramen för RALS
arbetar med lokal lönebildning i enlighet med RALS-T.
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Motion nr 46 från SULF/Mittuniversitetet
RALS enligt RALS-T

SULF/Mittuniversitetet
hemställer
1. att kongressen beslutar att
SULF ska verka för att
lärosätena inom ramen för RALS
arbetar med lokal lönebildning i
enlighet med RALS-T.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen

Förbundsstyrelsens överväganden
Löneavtalet RALS-T ska tillämpas för alla medlemmar i Saco-S-förbunden. Avtalet
skiljer sig på några punkter från motsvarande avtal som andra fackliga organisationer
tecknat med Arbetsgivarverket. En sådan skillnad är att avtalet gäller tillsvidare och inte
har något centralt angivet löneökningsutrymme. Istället ska lönebildningen bygga på de
lokala förutsättningarna i varje verksamhet.
Förbundsstyrelsen tolkar motionen på så sätt att motionären vill att lönebildningen ska
ske i enlighet med vårt löneavtal.
Saco-S och Arbetsgivarverket har kommit överens om att under 2022 inleda ett arbete
bland annat i syfte att utveckla särarten i RALS-T. Inför detta har Saco-S genomfört ett
eget utvecklingsarbete och SULF har deltagit aktivt i detta arbete. Under hösten 2021
har en rapport från det arbetet presenterats och diskuterats inom Saco-S. Rapporten
och diskussionen kommer utgöra utgångspunkten för Saco-S ingångar i arbetet
gentemot Arbetsgivarverket.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att vi måste säkerställa att den lokala
lönebildningen sker i enlighet med RALS-T och att den inte styrs av andra fackliga
organisationers avtal vare sig vad gäller tidplan eller utrymme.

Motion nummer 47

Motion till SULF:s kongress 2021

Lönesättningen skall ta hänsyn till hela den
bredd av arbetsuppgifter som finns inom
akademin!
I SULFs proposition för verksamhetsinriktning står det: ”Eftersom universitetslärare och
forskare har ett stort ansvar för det framtida kunskapssamhället och kompetensen på
framtidens arbetsmarknad måste lönerna inom högskolesektorn uppvärderas.” Här
menar vi att det är viktigt att lönesättningen tar hänsyn till hela den bredd av olika
arbetsuppgifter som finns inom akademin, exempelvis administration, forskning, tredje
uppgiften och undervisning. En kategori anställda som sällan diskuteras i det
sammanhanget är skyddsombuden, som ofta upplever att de varken får nedsättning i
andra arbetsuppgifter för att utföra skyddsombudsarbetet eller uppskattning för
skyddsombudsarbetet vid lönesättningen.

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar:
•
•

att vid arbetet med att uppvärdera lönerna inom högskolesektorn, så skall hela
den bredd av arbetsuppgifter som kan ingå i en universitetsanställds tjänst
prioriteras. Inte bara forskning, som det lätt blir.
att anställda som tar på sig uppdrag som skyddsombud skall vara en särskilt
prioriterad grupp under arbetet med en uppvärdering av högskolesektorns löner.
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Motion nr 47 från SULF/Lunds universitet
Lönesättningen skall ta hänsyn till hela den
bredd av arbetsuppgifter som finns inom
akademin
SULF/Lund hemställer
1.

2.

att vid arbetet med att uppvärdera
lönerna inom högskolesektorn, så
skall hela den bredd av
arbetsuppgifter som kan ingå i en
universitetsanställds tjänst
prioriteras. Inte bara forskning, som
det lätt blir.
att anställda som tar sig uppdrag
som skyddsombud skall vara en
särskilt prioriterad grupp under
arbetet med en uppvärdering av
högskolesektorns löner

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•
•

att anse motionens första att-sats
besvarad samt
att avslå motionens andra att-sats.

Förbundsstyrelsens överväganden
Det finns ett missnöje med lönebildningen inom högskolesektorn. Det visar inte minst
den utredning som SULF genomförde på uppdrag av kongressen 2018 och som
publicerades våren 2020. Högskolan har ett stort ansvar för det framtida
kunskapssamhället och kompentensen för framtidens yrkesarbetare. Dessutom kan
universitet och högskolan beskrivas som en förutsättning för både yttrandefrihet och
demokrati. Ansvaret är stort och för stora ansvar ska de anställda ha lön efter förtjänst.
I RALS-T är det tydliga skrivningar om hur lönesättningens utgångspunkter ska
utformas. Man ska vara överens om lokala gemensamma löneprinciper och det ska inte
finnas osakliga lönesättning eller löneskillnader mellan könen. Det finns också
skrivningar om att man ska utarbeta principer för lönesättning för de som under en viss
tid inte befinner sig i arbete. Vidare ska fackligt arbete värderas och dit måste
skyddsombudens arbetsinsatser räknas.
När det gäller lönebildningen inom högskolesektorn finns det en hel del övrigt att önska.
En stor andel medlemmar är missnöjda med hur lönesättningen går till och många

anser att lönesättande samtal är ett spel för gallerierna. Förbundsstyrelsen menar i
likhet med motionären att SULF ska arbeta för att hela den bredd av arbetsuppgifter
som ingår i en universitetsanställds tjänst ska synliggöras i lönesättningen. Det vill säga
undervisning, forskning, administration och den tredje uppgiften. Saco-S har liksom
SULF utrett hur medlemmar uppfattar att RALS-T fungerar och inom ramen för det
arbete har SULF gjort många inspel. Förbundsstyrelsen anser att alla förtroendevalda
inklusive skyddsombudens viktiga roll måste lyftas och tydliggöras i de lokala
överenskommelserna mellan fack och arbetsgivare när det gäller löneprinciperna.
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Motion nummer 48

Motion till SULF:s kongress 2021

Värdesätta lokalt fackligt arbete enligt RALS-T
Vi har noterat att lokalt fackligt arbete värdesätts olika på våra lärosäten i samband
med de lokala löneförhandlingarna, oavsett lönesättande samtal eller kollektiva
förhandlingar. Då den närmaste chefen bedömer den enskildes resultat och skicklighet i
förhållande till verksamhetsmålen har det visat sig i flera fall att chefen inte kan/vill
bedöma det fackliga arbetet.
I ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T) framgår att
Fackligt arbete kan också ge värdefull erfarenhet som på ett positivt sätt bidrar till den
enskildes resultat och skicklighet i förhållande till verksamhetsmålen vilket ska
uppmärksammas i samband med lönesättning.
På vissa lärosäten tar arbetsgivaren alltså inte hänsyn till det fackliga arbetet i
lönesättning medan på andra lärosäten har vi förstått att fackligt arbete värdesätts och
att det utbetalas ett arvode till lokala fackliga representanter.

SULF Mittuniversitetet hemställer därför
•
att kongressen beslutar att SULF får i uppdrag att göra en kartläggning över hur
principen ”att fackligt arbete värdesätts vid lönesättning” tillämpas inom våra lärosäten
•
att kongressen beslutar att SULF ska verka för att lärosätena inom ramen för
RALS säkerställer att det lokala fackliga arbetet värdesätts i samband med
lönesättning.
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Motion nr 48 från SULF/Mittuniversitet
Värdesätta lokalt fackligt arbete enligt RALS-T

SULF/Mittuniversitetet
hemställer
1.

2.

att kongressen beslutar att SULF
får i uppdrag att göra en
kartläggning över hur principen ”att
fackligt arbete värdesätts vid
lönesättningen” tillämpas inom våra
lärosäten.
att kongressen beslutar att SULF
ska verka för att lärosätena inom
ramen för RALS säkerställer att det
lokala fackliga arbetet värdesätts i
samband med lönesättningen.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen delar motionärens problembild. Frågan har diskuterats i
förbundsstyrelsen och förhandlingsdelegationen åtskilliga gånger och det har framgått
att lärosätena gör olika när det gäller lönesättning av fackliga förtroendemän. I RALS
2010-T är det tydligt att fackligt arbete ska värdesättas i samband med lönesättning.
Tyvärr har denna skrivning inte fått det genomslag som behövs och det kan också vara
svårt för lokalföreningarna att få en vettig lokal ordning till stånd. Förbundsstyrelsen
menar att det kan fungera som ett påtryckningsmedel i de lokala förhandlingarna om
SULF genomför en kartläggning av hur lönesättningen sker av fackliga förtroendevalda
på lärosätena. Det kan också vara ett värdefullt underlag i framtida diskussioner med
Arbetsgivarverket i frågan.

Motion nummer 49

Motion till SULF:s kongress 2021

Verka för att 4 kapitlet 10 § i
Högskoleförordningen avvecklas!
Den osäkra arbetsmiljön för forskare och universitetslärare är ett övergripande problem
inom universitetssektorn, men det är extra stort inom de konstnärliga utbildningarna. I
högskoleförordningen 4 kapitlet 10 § finns nämligen en särskild regel, som säger att "en
lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En
sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta
högst tio år." En lärare vid en konstnärlig högskola kan alltså visstidsanställas i upp till
10 år innan LAS träder i kraft. Att en sådan särskild regel för konstnärliga utbildningar
finns bottnar i en gammal tanke om att gynna mobilitet mellan det fria konstlivet och
högskolan. Men det målet har inte uppnåtts via denna regel. Istället så ser vi hur de
konstnärliga högskolorna missbrukar denna regel för att inte behöva tillsvidareanställa
lärare som år efter år utför och administrerar en avgörande del av dessa högskolors
utbildningsprogram.

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar:
•

att SULF skall verka för att 4 kapitlet 10 § i Högskoleförordningen avvecklas, så att
samma rätt till anställningsskydd gäller för högskolelärare inom det konstnärliga
området som överallt annars.
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Motion nr 49 från SULF/Lund
Verka för att 4 kapitlet 10 § i
Högskoleförordningen avvecklas!

SULF/Lund hemställer
1.

att SULF skall verka för att 4
kapitlet 10 § i Högskoleförordningen
avvecklas, så att samma rätt till
anställningsskydd gäller för
högskolelärare inom det
konstnärligaområdet som överallt
annars.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen

Förbundsstyrelsens överväganden
I motionen beskriver SULF/Lund bakgrunden till de särskilda bestämmelserna I
högskoleförordningen vad gäller tidsbegränsade anställningar inom konstnärlig
verksamhet. Förbundsstyrelsen har noterat att statistiken visar att en mycket stor andel
av lärarna inom konstnärlig verksamhet har en tidsbegränsad anställning även om
andelen varierar mellan olika lärosäten.
I propositionen En akademi i tiden (prop. 2009/10:149, s. 75) angav regeringen att
huvudregeln för anställning av lärare inom det konstnärliga området skulle vara
tillsvidareanställning precis som är fallet för andra lärare. Det kan konstateras att det
synsättet inte har fått genomslag ute på lärosätena. I propositionen angavs också att
man skulle följa upp hur dessa tidsbegränsade anställningar nyttjades. Detta har inte
skett.
SULF har i olika sammanhang påtalat detta och efterlyst åtgärder, bland annat i vårt
nyligen avlämnade remissvar kring förändringarna i LAS där vi påtalade att
bestämmelserna borde upphävas. Vi har även lyft frågan i våra kontakter med UKÄ
kring deras uppdrag om att kartlägga stapling av visstidsanställningar.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att de särskilda bestämmelserna i
högskoleförordningen gällande konstnärliga lärare bör upphävas inte minst då de
uppenbarligen missbrukas trots lagstiftarens intention om att tillsvidareanställning ska
vara huvudregel. Att driva denna fråga är dessutom helt i linje med SULF:s uppfattning
om att tillsvidareanställningar ska vara normen.

Motion nummer 50

Motion till SULF:s kongress 2021

Villkorsavtal-T för våra medlemmar
Vi har vid ett flertal tillfällen noterat att medlemmar hos oss inte återfinns i
arbetsgivarens lönesystem med Villkorsavtal-T. Det innebär att dessa medlemmar inte
tar del av de förmåner det innebär att tillhöra villkorsavtal-T.
Det måste finnas en lösning som inte kränker personliga uppgifter om medlemskap i
fackförening men ändå säkerställer att våra medlemmar tar del av de förmåner det
innebär att tillhöra villkorsavtal-T.

SULF Mittuniversitetet hemställer därför
•
att kongressen beslutar att SULF ska verka för att lärosätena säkerställer att
våra medlemmar tar del av de förmåner de har rätt till utifrån Villkorsavtal-T.

SULF:s kongress 2021

Motion nr 50 från SULF/Mittuniversitetet
Villkorsavtal-T för våra medlemmar

SULF/Mittuniversitetet
hemställer
1. att kongressen beslutar att
SULF ska verka för att
lärosätena säkerställer att våra
medlemmar tar del av de
förmåner de har rätt till utifrån
Villkorsavtal-T.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen

Förbundsstyrelsens överväganden
Det är för förbundsstyrelsen självklart att medlemmarna ska få de förmåner som gäller
enligt våra kollektivavtal. Om så inte sker för att arbetsgivaren inte vet vilka som är
medlemmar så måste vi göra allt vi kan för att åtgärda detta.

Motion nummer 51

Motion till SULF:s kongress 2021

Stoppa urholkningen av de sociala avgifterna!
De sociala avgifterna är pengar som de flesta som är anställda och inte själva driver
företag aldrig ser, eftersom de dras av arbetsgivaren, och inte syns i deklarationen.
Men det är pengar som fackföreningarna i historiska förhandlingar avstått, av vad som
annars skulle ha varit den anställdes lön. Att de kallas för sociala avgifter är för att de är
öronmärkta för att bekosta samhällets sociala skyddsnät för oss alla anställda. Skulle
man kunna tro. Men så enkelt är det inte längre.
Länge har de sociala avgifterna legat i princip still. De har gått från som mest 32,42%
av lönen, till nu 31,42%. Men det som har hänt är att 1995 så infördes s k Allmän
löneavgift som en del av de sociala avgifterna. (Då för att finansiera Sveriges
anslutning till EU). De pengarna är inte öronmärkta. Sedan dess så har denna potts
andel av de sociala avgifterna skjutit i höjden, och är idag uppe på över 11%, alltså mer
än en tredjedel av de sociala avgifterna. Och givetvis har då den andelen av avgifterna
som faktiskt går till de anställdas sociala skyddsnät sjunkit i motsvarande grad.
Utvecklingen har gått åt samma håll både under röda och blå regeringar.
Vi har fått denna utveckling primärt för att regeringar velat kunna sänka skatterna.
Därmed har alla haft glädje av den, kan man kanske tycka. Men nej - vad det innebär är
att de som är friska och har lätt att få jobb (där folk med god inkomst är kraftigt
överrepresenterade) har fått det bättre. Till priset av att de som är sjuka och har svårt
att få jobb (där folk med låga inkomster och otrygga anställningar är kraftigt
överrepresenterade) har fått det sämre. Detta är en utveckling som underminerar våra
medlemmars sociala trygghet. De fackliga organisationerna behöver därför ta strid för
att de sociala avgifterna skall återställas, och den allmänna löneavgiften avvecklas.

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar:
•

att SULF, i samverkan med övriga fackföreningsrörelsen, skall arbeta för att
stoppa urholkningen av de sociala avgifterna, och avveckla den allmänna
löneavgiften, så att de sociala avgifterna åter går till våra sociala skyddsnät och
inget annat.
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Motion nr 51 från SULF/Lunds universitet
Stoppa urholkningen av de sociala avgifterna
SULF/Lund hemställer
1.

att SULF, i samverkan med övriga
fackföreningsrörelsen, skall arbeta
för att stoppa urholkningen av de
sociala avgifterna, och avveckla
den allmänna löneavgiften, så att
de sociala avgifterna åter går till
våra sociala skyddsnät och inget
annat.

Förbundsstyrelsen
hemställer att kongressen
beslutar
•

att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens överväganden
Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till den principfråga som motionären beskriver. De
sociala avgifterna kan delas in i två delar, den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de
avtalade sociala avgifterna. Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av
sju olika delavgifter. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringar som till exempel
föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Den sjunde delavgiften, den allmänna
löneavgiften, är inte kopplad till något försäkringssystem utan är att betrakta som vanlig
skatt. Den kan regeringen förändra och är därmed orsaken till den successiva
urholkningen av de sociala avgifterna och det sker till viss del på bekostnad av vårt
sociala skyddsnät. Totalt utgör de sociala avgifterna för varje anställd någonstans
mellan 31 och 32 procent. De sociala avgifterna generera så mycket som en fjärdedel
av de offentliga skatteintäkterna. För att stoppa och/eller förändra den negativa
utvecklingen måste många organisatorer, såväl ideella som politiska dra åt samma håll.
Oftast är det just fackföreningarna som börjar bilda opinion i en för kollektivet viktig
fråga som sedan de politiska partierna lyfter upp och gör till sin. Frågan är viktigt och en
uppfattning som förbundsstyrelsen delar med motionären. Men att SULF skulle bära
frågan är inte möjligt. Däremot kan SULF i egenskap av medlemsförbund i Saco
försöka påverka Saco att ta tag i frågan som en skattepolitisk fråga. Den största kraften
uppnås naturligtvis om de tre huvudorganisationerna agerar tillsammans.

