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Förbundsstyrelsens proposition  

Reglering av SULF:s arbete och styre – En 
reviderad stadga 

 

 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 
• att fastställa förbundets nya stadgar jämte föreslagna 

ikraftträdandebestämmelser.  
 
§§ 11, 21 och 31 ska tillämpas första gången vid ordinarie kongress år 2024. 
Övriga bestämmelser träder i kraft från och med att stadgeenligt beslut om att 
ändra stadgarna har justerats.   
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Reglering av SULF:s arbete och styre – En 
reviderad stadga  
En förbundsstadga är till för att reglera förbundets inre arbete, medlemmars rättigheter 
och skyldigheter samt vem som har rätt att representera förbundet. Den behöver vara 
tydlig och i samklang med tiden. Men den behöver också vara begriplig och överskådlig 
och inte överreglera sådant som kan regleras genom andra beslut. Förbundsstyrelsen 
tillsatte därför efter styrelseinternt arbete en utredning som kom med en rad förslag. 
Denna proposition bygger på de förslag utredningen lade men under arbetet med 
propositionen har också andra förslag tillkommit. Inför fastställandet av propositionen 
har styrelsen också låtit en utomstående expert på styrning av ideella organisationer 
granska förslaget till stadgar. 

Stadgeutredningen 
En styrelseintern arbetsgrupp identifierade tidigt under mandatperioden följande frågor: 

• Sammansättningen och storleken på förbundsstyrelsen, samt ansvarsfördelningen 
emellan förbundsstyrelsen, arbetsutskottet och kansliet 

• Kongressens storlek och sammansättning 
• Digitala mötesformer 
• Takbelopp för ekonomiska beslut  

Stadgeutredningen lade inga förslag kring de två sista punkterna, den första därför att 
stadgarna idag inte innehåller några hinder för digitala möten och den andra därför att 
sådana begränsningar av praktiska skäl normalt inte återfinns i förbundsstadgar. 

Stadgeutredningen menade att gällande stadgar inte är tillräckligt tydliga när det gäller 
att arbetsutskottet inte är ett fristående organ. För att markera att arbetsutskottet är en 
del av styrelsen bör arbetsutskottet i stadgarna benämnas styrelsens arbetsutskott 
samt att § 25 bör ändras så att arbetsutskottet inte anges som förbundets högsta 
beslutande organ mellan förbundsstyrelsens sammanträden samt en del andra 
ändringar vad gäller rapporteringsskyldighet med mera. 

Stadgeutredningen menade att det faktum att kongressen under åren 2000-2018 haft i 
genomsnitt 77 närvarande ombud av 101 möjliga borde leda till att antalet 
kongressombud minskades till ett udda antal mellan 75 och 81. Skulle antalet 
kongressombud fortsatt vara 101 stycken menade  utredningen att ett alternativ då 
kunde vara att omformulera majoritetsreglerna för beslut om stadgeändring.  

Vad beträffar förbundsstyrelsens storlek lämnade utredningen inget förslag. 

Förbundsstyrelsens förslag till förändringar i stadgarna 
Förbundsstyrelsen tog emot stadgeutredningens förslag och la dem till grund för det 
fortsatta arbetet. Det innebar dels att styrelsen lade ut de viktigaste förslagen i 
propositions- och motionsdialogen, dels att man tillfogade en del förslag som kommit 
upp under tiden stadgeutredningen arbetade. De förslag som uppkommit i dialogen 
diskuterades. 

Förbundsstyrelsen beslöt sedan att uppdra åt en oberoende expert att granska 
förslagen till ändringar i stadgarna. Den expert som valdes, Johan Sverker, har dels 
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genomfört utbildning för förbundsstyrelsen under de senaste två mandatperioderna, 
dels lett sittande förbundsstyrelse under en workshop om styrelsens arbete.  

Förändringar avsedda att förtydliga roller och ansvarsområden 
Johan Sverker menade, mot bakgrund av sin kunskap om förbundsstyrelsens 
diskussioner men också mot bakgrund av intervjuer med Håkan Alm i styrelsen och Per 
Sundman som var ordförande i stadgeutredningen, att man borde gå längre än 
stadgeutredningens föreslag för att tydligt skilja kongressens, förbundsstyrelsens och 
kansliets roller och uppgifter. Rollerna bör regleras i stadgarna, men det inre arbetet 
ska regleras i styrelsens egna styrdokument (arbetsordning, delegation till 
arbetsutskottet och delegation och instruktion till förbundsdirektören). Detta gäller utom 
i det fall då enskilda medlemmars rättssäkerhet och kongressens möjlighet till 
ansvarsutkrävande betyder att enskilda organ behöver pekas ut. 

Förändringarna gäller § 2, 6, 23, 25, 26, 27, 32 i nuvarande stadgar. 

Förändringar av ombudsfördelning och av majoritetsregler vid beslut 
om stadgeändring 
Av förbundsdemokratiska skäl behöver man säkerställa att framför allt förbundets 
stadgar inte kan ändras lättvindigt. De flesta stadgar i ideella föreningar har därför 
spärrar för hur många som ska närvara och/eller rösta för ett förslag, samt i vissa fall att 
en fråga om stadgeändring måste aviseras i samband med att möteshandlingarna 
sänds ut. 

SULF har reglerat stadgeändringar enbart genom att ange skarpa majoritetsregler som 
innebär att en kvalificerad majoritet (två tredjedelar av ombuden) ska rösta för en 
stadgeändring. Eftersom närvaron vid kongresserna ligger nära denna gräns (vid 
ordinarie kongresser 2000-2018 har i genomsnitt 771 av 101 ombud närvarat), har 
stadgeändringar kunnat genomföras först efter en elektronisk extrakongress. När 
frågan om stadgeförändringar behandlades vid kongressen 2018 närvarade färre än 67 
ombud vilket innebar att inte ens en helt enig kongress hade kunnat besluta om 
stadgeändringar. 

Problemet med kongressens beslutsförighet kan åtgärdas genom att man minskar på 
antalet kongressombud till någonstans mellan 75 och 81 ombud men också genom att 
man förändrar hur ombudsplatserna fördelas och/eller förändringar i majoritetsreglerna. 

Fördelning av ombud 

På grund av en felaktighet i formeln för uträkning av kongressmandat i nu gällande 
stadgar (en missad konsekvensändring som borde ha gjorts)2 gav förbundsstyrelsen 

 
1 Skälen till att inte alla ombudsplatser fylls kan vara många – från att en förening inte kan fylla 
alla sina ombudplatser till att en förening är inaktiv till frånvaro på grund av sjukdom eller annat 
förhinder. 
2 Texten om vilka lokalföreningar som får mandat ändrades från att gälla alla lokalföreningar till 
att gälla de aktiva föreningarna. Men texten i formeln angav fortfarande samtliga föreningar vilket 
fick till följd att fulla antalet mandat inte kunde fördelas. För att fungera måste formeln omfatta 
exakt lika många individer i täljaren som i nämnaren. Men som formeln nu ser ut är antalet 
individer i nämnaren fler än antalet individer i täljaren. 
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styrelseledamöterna Håkan Lindkvist och Krzysztof Marciniak i uppdrag att ta fram en 
ny formel. Eftersom de var medvetna om problemet med närvaron på kongressen tog 
de med dessa i sin beräkning. 

Idag har varje aktiv SULF-förening ett basmandat till kongressen, varefter resten 
fördelas i förhållande till varje förenings storlek. I stället föreslog de att varje aktiv 
SULF-förening ska få två basmandat innan fördelning efter storlek görs. 
Förbundsstyrelsen beslöt att lägga detta förslag till kongressen eftersom det kommer 
att gynna mindre föreningar, som gärna skulle vilja skicka fler ombud till kongressen 
och samtidigt avlasta de stora som idag har svårt att fylla alla sina ombudplatser. Detta 
bör leda till ökad demokrati inom förbundet och kan i bästa fall leda till ökad närvaro på 
kongresserna. Håkan Lindkvist och Krzysztof Marciniak har visat att den förändring i 
mandatfördelning förslaget ger innebär att de sex största föreningarna kommer att 
förlora ett mandat vardera jämfört med den fördelning som görs i nuvarande stadgar. 

Förändringarna gäller § 11 i nuvarande stadgar. 

Majoritetsregler 

Idag föreskriver förbundets stadgar att stadgarna kan ändras bara om beslutet bifalls av 
två tredjedelar av samtliga kongressledamöter (67 ombud, så kallad kvalificerad 
majoritet) eller av enkel majoritet bland de röstande på två på varandra följande 
kongresser varav den ena är ordinarie. Som påpekas ovan innebär den ordningen i 
princip att alla stadgeförändringar kräver två kongressbeslut. 

För att underlätta stadgeförändring men ändå förhindra att de kan genomföras på ett 
odemokratiskt sätt föreslås nu att beräkningsunderlaget för majoritetsberäkning utgörs 
av antalet närvarande kongressledamöter och att frågan om stadgeförändring ska 
aviseras i möteshandlingarna. Avsikten är att den som är emot stadgeändringar ska 
kunna förbereda sig att delta och påverka kongressen. 

Förändringarna gäller § 4, 36, 37 i nuvarande stadgar. 

Doktorandrepresentation på kongressen och i förbundsstyrelsen 

Representation vid kongressen 

Att vara fackligt aktiv under doktorandperioden är inte alltid så lätt. Pressen att bli färdig 
enligt plan och att prestera väl är stor, och det kan uppfattas som att frånvaro i de 
forskningsmiljöer där doktorandens vetenskapliga arbete är starkt sammankopplat med 
övriga i form av samskrivna artiklar drabbar kollektivet. Få lokalföreningar har aktiva 
doktorander. Doktorandperspektivet i förbundet bevakas genom SULF:s 
doktorandförening. 

Historiskt har doktoranderna genom doktorandföreningen beretts möjlighet att närvara 
med yttranderätt vid kongresserna genom särskilt beslut vid varje kongress.  

Formellt har doktoranderna samma möjlighet som andra grupper att vara 
representerade vid kongressen. Det är fullt möjligt för varje lokalförening att utse en 
doktorand till kongressombud, och en doktorand som är ombud för en lokalförening 
representerar just sin lokalförening snarare än doktoranderna. Men eftersom antalet 
lokalfackligt aktiva doktorander är få är det också få lokalföreningar som har möjlighet 
att inkludera doktorander bland ombuden. 
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Ett sätt att säkerställa att doktorandernas röst vid kongressen är att de, precis om 
lokalföreningarna, ges två basmandat på kongressen men att de inte är med i 
fördelningen av mandat som baseras på föreningens storlek. Förfarandet brukas i de 
Saco-förbund som har studerandemedlemmar. 

Förändringarna gäller § 11 i nuvarande stadgar. 

Doktorander i förbundsstyrelsen 

Under innevarande mandatperiod har förbundsstyrelsen givit doktorandföreningen 
närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsens sammanträden. Historiskt har annars 
valberedningen haft ansvar för att föreslå minst en doktorand till styrelsen. Bakgrunden 
till att förbundet har tre viceordföranden är att en skulle kunna vara doktorand. Dessa 
beslut fungerade när kongressperioderna var två år. Idag är det i praktiken omöjligt att 
en doktorand är etablerad som fackligt aktiv så tidigt under doktorandperioden att hen 
kan komma i fråga för en nominering till förbundsstyrelsen och fortfarande vara aktiv 
som doktorand tre och ett halvt år senare när mandatperioden går ut. 

Det är möjligt att säkerställa doktorandernas röst i förbundsstyrelsen genom att 
doktorandföreningen ges möjlighet att varje år utse en ledamot i styrelsen. Att 
doktoranden blir fullvärdig ledamot innebär inte bara närvaro- och yttranderätt utan 
också att hen får alla andra rättigheter och det ansvar som tillkommer styrelsens 
ledamöter.  

Förändringarna gäller § 13, 11, 31 i nuvarande stadgar. 

Förtydligande av medlems rättigheter 
I stadgarnas § 6 regleras medlems rättigheter. I stadgeutredningens rapport 
framkommer att paragrafen inte återspeglar den praktiska hanteringen. Det förefaller i 
nuvarande form som om AU fattar beslut i varje enskilt ärende men i praktiken fattas de 
flesta beslut under kansliets handläggning.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att stadgarna ändras så att de återspeglar den 
praktiska tillämpningen inom förbundet, vilket också överensstämmer med den tolkning 
av stadgarna som förbundsstyrelsen tidigare gjort.  

De beslut som fattas av AU är om förbundet ska företräda i domstol eller 
domstolsliknande process samt i de fall då medlem inte accepterar en 
tjänstemannabedömning om att en rättstvist inte ska drivas. Därför föreslås ett nytt 
stycke där möjligheten till omprövning av negativa beslut avseende rättstvistförhandling 
förs in i stadgarna. 

I dagens stadgar räknas ”förhandling, domstol eller domstolsliknande process” upp som 
frågor där AU ska besluta. Men AU fattar beslut bara vad gäller ärenden som 
handläggs i domstol, avser domstolsliknande process och ärenden som avser rättstvist 
där handläggande tjänsteman har beslutat att rättstvistförhandling inte ska påkallas. 
Därför föreslog stadgeutredningen att det genom strykning av ordet förhandling ska 
tydliggöras att de förhandlingar som avses är rättstvistförhandlingar och inte andra 
typer av arbetsrättsliga förhandlingar såsom samverkansförhandlingar och 
kollektivavtalsförhandlingar. 

Förändringarna gäller § 6 i nuvarande stadgar. 
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Bilaga 1 

Stadgar 
Sveriges universitetslärare och forskares stadgar antagna av SULF:s ordinarie 
kongress 2018 och vid extrakongressen 2019. 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 Ändamål 
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är en partipolitiskt obunden facklig 
organisation och ett professionsförbund för universitetslärare, forskare, doktorander 
samt jämförlig personal. 

Förbundets verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar. 

SULF har till uppgift att med utgångspunkt i den akademiska friheten: 

• tillvarata och bevaka enskilda medlemmars fackliga och professionella intressen 
samt att företräda medlemmar i sådana frågor. 

• verka för medlemmarnas rätt till integritet och självständighet i yrkesutövningen. 
• driva frågor av betydelse för medlemmarnas anställningsförhållanden, 

yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter. 
• verka för goda förutsättningar för högre utbildning och forskning, och att dessa tas 

tillvara för en positiv samhällsutveckling. 

§ 2 Organisation 
Förbundets verksamhet handhas av kongressen, förbundsstyrelsen, arbetsutskottet 
och SULF:s kansli. Särskilda uppgifter handhas av lokalföreningarna, 
doktorandföreningen, förbundsrådet, revisorerna, valberedningen och 
arvodesnämnden. 

Förbundet är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. 

§ 3 Konfliktfond 
Förbundet ska ha en konfliktfond. För denna ska det finnas en av kongressen fastställd 
stadga. 

§ 4 Regler för beslut och val 
Rösträtt i kongress och andra förbundsorgan får endast utövas personligen. 

Beslut i förbundsorgan fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster om ej 
annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger sittande 
sammanträdesordförande utslagsröst utom vid val med sluten omröstning då lotten 
avgör. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska 
väljas och om någon röstberättigad begär det. 



 

2 (10) 

 

 

 

Medlemskap 

§ 5 Medlemskap 
Medlemskap i förbundet beviljas av förbundsstyrelsen enligt regler som fastställes av 
förbundets kongress. 

§ 6 Medlems allmänna rättigheter 
Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som rör medlemmens 
löne- och anställningsförhållanden. 

Medlem äger också rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som har nära 
anknytning till medlemmens löne- och anställningsförhållande och som är av principiell 
karaktär. 

Fråga om SULF ska företräda medlem i förhandling, domstolsprocess eller 
domstolsliknande process prövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall. 

Vid förhandling kan medlem komma att företrädas av förhandlingsorganisation i vilken 
SULF är medlem.  

Medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från förbundet rörande 
problem som hänför sig till tid före inträdet i förbundet eller uppkommit inom tre 
månader efter inträdet, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i varje enskilt fall 
fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter 
Medlem är skyldig att iaktta lojalitet gentemot förbundet, att följa dess stadgar samt 
respektera förbundets beslut och överenskommelser erlägga fastställd medlemsavgift, 
informera förbundet om förändringar gällande anställningsförhållanden och 
personuppgifter som har betydelse för medlemskapet. 

§ 8 Utträde 
Medlem beviljas utträde ur förbundet månadsskiftet efter det att utträdesanmälan, 
skriftligt via brev, fax eller e-post, kommit SULF:s kansli tillhanda. Beslut tas av 
förbundsstyrelsen. 

Omedelbart eller tidigare utträde kan beviljas, enligt regler som fastställes av 
förbundsstyrelsen, vid medlems övergång till annat verksamhetsområde eller av annat 
särskilt skäl. 

§ 9 Uteslutning 
Medlem som har brutit mot förbundets stadgar eller genom sitt handlande allvarligt 
skadat förbundets intressen kan uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning ska fattas 
av förbundsstyrelsen. Beslutet ska fattas med två tredjedels majoritet. Sådant beslut får 
ej fattas per capsulam. 

Medlem som inte erlägger medlemsavgift utesluts ur förbundet efter beslut av 
förbundsstyrelsen. 
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Kongress 

§ 10 Kongressen 
Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ. 

§ 11 Kongressens sammansättning 
Kongressen består av 101 ledamöter som utses på följande sätt: 

Det medlemsantal som ska ligga till grund för fördelningen av kongressmandaten ska 
beräknas på antalet medlemmar i respektive aktiv lokalförening enligt notering i 
förbundets medlemsregister i december månad föregående år. Som aktiv räknas en 
förening som under året före kongressen genomfört ett årsmöte. 

Ett mandat tilldelas varje lokalförening (valkorporation) med minst tio medlemmar. 
Lokalförening med färre medlemmar tilldelas inga mandat. 

De kongressmandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på 
lokalföreningar enligt följande formel: 

SULF-medlemmar tillhörande lokalförening X med antalet återstående kongressmandat  

 

Dela med SULF:s totala medlemsantal 

Detta avrundas till närmaste heltal nedåt. 

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av den 
heltalsavrundning som uppstod vid denna fördelning så att ett mandat tillfaller varje 
förening med tillräckligt stor heltalsavrundning. 

Vid lika storlek på heltalsavrundning vid fördelning av det sista mandatet avgörs 
företrädet genom lottning. 

Val av kongressledamöter efter tilldelning av mandat görs av lokalförening 
(valkorporation). Medlemmar i lokalförening med mindre än tio medlemmar ska beredas 
tillfälle att delta i valet av kongressledamöter i den största lokalföreningen på orten eller 
närmast liggande ort. Dessa medlemmar utgör inte grund för föreningens 
mandatberäkning i ekvationen ovan. 

Kongressledamöters mandattid löper fram till nästa ordinarie kongress. 

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt 
Närvaro- och yttranderätt vid kongressen tillkommer även förbundsstyrelseledamot, 
förbundets revisorer, valberedningen, arvodesnämnden samt SULF:s handläggande 
tjänstemän. Även annan person får medges närvaro- och yttranderätt genom beslut av 
två tredjedelar av de röstande. 

§ 13 Ordinarie kongress – kallelse, handlingar och ärenden 
Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år i november eller december månad. 

Kallelse till kongress ska utsändas senast 30 dagar före kongressen tillsammans med 
föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast 14 dagar före 
kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej 
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upptagits på föredragningslista får bli föremål för behandling endast om två tredjedelar 
av samtliga kongressledamöter medger det. 

Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden: 

1. Justering av röstlängd. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. 

5. Fråga om kongressens behöriga utlysande. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7. Fastställande av arbetsordning. 

8. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, behandling av 
revisionsberättelse, fastställande av årsredovisning. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

10. Budget, medlemsavgift samt konfliktfondering. 

11. Propositioner. 

12. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen angivit i kallelsen eller som kongressen 
enhälligt beslutar ska upptas till behandling. 

13. Motioner. 

14. Val av 

a) förbundsordförande 

b) första, andra och tredje vice förbundsordförande 

c) elva ordinarie styrelseledamöter 

d) fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta 
ordinarie ledamot 

e) två revisorer jämte ersättare 

f) sex ledamöter i valberedning; varav en sammankallande i valberedningen och tillika 
ledamot i arvodesnämnden 

g) två ytterligare ledamöter i arvodesnämnden. 

§ 14 Extra kongress – kallelse, handlingar och ärenden 
Extra kongress sammanträder när förbundsstyrelsen finner detta erforderligt eller när 
det antal lokalföreningar som representerar minst hälften av förbundets medlemmar 
begär det eller när revisorerna begär det. 

Extra kongress ska hållas senast 30 dagar efter det att begäran inkommit till SULF:s 
kansli. 

Kallelse till extra kongress ska utsändas senast 14 dagar före kongressen tillsammans 
med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast sju dagar 
före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende 
som ej upptagits på föredragningslista får ej bli föremål för behandling, om ej 
kongressen enhälligt medger det. 
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Förbundsstyrelsen får utsända förslag till beslut av extra kongress per capsulam eller i 
annan mötesform om särskilda skäl föreligger och om de som begärt extra kongress 
medger det. 

I samband med förslaget ska anges ett senaste datum när voteringssedel ska vara 
SULF:s kansli tillhanda. Voteringssedel som inkommit efter voteringstidens utgång är ej 
giltig. Förslag till beslut ska utsändas senast 14 dagar före voteringstidens utgång. 

§ 15 Motion till ordinarie kongress 
Rätt att begära behandling vid kongress av visst ärende (motion) tillkommer 
lokalförening, doktorandföreningen och enskild medlem. Motion till ordinarie kongress 
ska ha inkommit till SULF:s kansli senast den 31 augusti det år som ordinarie kongress 
hålles. 

§ 16 Val 
Kongressens val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av 
valberedning. Kongressen fattar beslut om instruktion för valberedningen. 

§ 17 Protokoll 
Protokoll ska föras vid kongressens sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska 
lämnas skriftligen innan kongressen har avslutats. 

Förbundsråd 
§ 18 Förbundsrådet 

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell 
betydelse. Vid förbundsrådet ska behandlas: 

• frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsrådet. 
• frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet. 
• eventuella fyllnadsval rörande kongressvalt förtroendeuppdrag.  
• en redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av de 

beslut kongressen fattade. 
• en redovisning från förbundsstyrelsen av förbundets ekonomi. 

§ 19 Förbundsrådets sammansättning  
 

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen, två ombud per lokalförening och två ombud 
för doktorandföreningen. För ombuden ska det utses suppleanter.  

§ 20 Förbundsrådets sammanträden  
Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller.  

Förbundsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Kallelser ska sändas 
senast fjorton dagar före sammanträdet. Extra sammanträde med förbundsrådet hålls 
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då förbundsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av lokalföreningarna begär 
det.  

Förbundsordföranden är ordförande vid förbundsrådets sammanträden.   

Revisorer har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets sammanträden. 

Förbundsrådets valärenden ska beredas av kongressens valberedning. 
Valberedningens ledamöter har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets 
behandling av valärenden. 

Förbundskansliets tjänstemän har efter särskild kallelse närvaro- och yttranderätt vid 
förbundsrådets sammanträden. 

§ 21 Röstning vid fyllnadsval  
Vid fyllnadsval har lokalföreningen samma antal röster som lokalföreningen hade 
kongressmandat vid senaste kongressen. Ledamot i förbundsstyrelsen och ombud för 
doktorandföreningen har inte rösträtt. Lokalförening som tillkommit under 
kongressperioden har inte heller rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.  

Förbundsstyrelse 

§ 22 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. 
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet samt företräder förbundet. 

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice 
förbundsordförande och elva övriga ledamöter samt fem suppleanter. 

Lokal facklig organisation för de anställda inom förbundet har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde. 

§ 23 Kallelser och uppgifter 
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en 
tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter eller revisorerna skriftligt begär det. Vid 
sådan begäran ska förbundsstyrelsen sammanträda senast 14 dagar efter det att 
begäran inkommit till förbundets kansli. 

Det åligger förbundsstyrelsen att: 

• verkställa kongressens beslut. 
• bereda ärenden till kongressen. 
• handha förbundets angelägenheter och fatta beslut i sådana ärenden som ej 

ankommer på kongressen. 
• besluta om riktlinjer för förbundskansliets arbete. 
• kalla till förbundsrådets sammanträden i enlighet med § 20. 
• besluta om ledamöter till Saco-S representantskap för förbundets räkning. 
• på delegation av Saco-S besluta om godkännande av Saco-S-förenings stadgar i 

de fall förbundet är kontaktförbund. 

Förbundsstyrelsen äger rätt att: 

• ansluta förbundet till förhandlingsorganisation eller motsvarande. 
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• vid befarad eller pågående arbetsmarknadskonflikt, fatta beslut om särskild avgift 
från medlemmarna för bestridande av kostnader i samband med konflikt, i den 
mån detta erfordras för att förbundet ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot 
Saco-S. 

• sluta överenskommelse om dubbelanslutning med annat förbund och besluta om 
nedsättning av avgift i samband med dubbelanslutning. 

• anställa och entlediga förbundsdirektör. 
• utse arbetsgrupper för att bereda frågor till förbundsstyrelsen och inrätta 

fokusgrupper. 

§ 24 Beslut och protokoll 
Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst åtta styrelseledamöter inklusive 
tjänstgörande suppleanter samt ordförande är närvarande. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. 

Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning i protokollet ska 
anmälas innan förbundsstyrelsens sammanträde har avslutats. 

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätten i viss fråga till dess arbetsutskott, 
enskild ledamot eller förbundskansliet. Beslut om anslutning av SULF till 
förhandlingsorganisation samt anställning och entledigande av förbundsdirektör får 
dock ej delegeras. Beslut som fattas, i förbundsstyrelsens ställe, med stöd av 
delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till 
förbundsstyrelsen. 

§ 25 Arbetsutskott 
Arbetsutskottet är mellan förbundsstyrelsens sammanträden SULF:s högsta beslutande 
organ. Arbetsutskottet består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice 
förbundsordförande. 

Det åligger arbetsutskottet att: 

• bereda frågor som ska föreläggas förbundsstyrelsen. 
• besluta om rättshjälp i enlighet med §6. 
• fatta beslut enligt stadgarna samt efter delegation av förbundsstyrelsen. 
• anställa och entlediga förbundets kanslipersonal, dock ej förbundsdirektör. 
• fastställa överenskommelse om löne- och övriga anställningsvillkor för förbundets 

kanslipersonal. 

Arbetsutskottet äger rätt att: 

• fatta beslut i ärende som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av 
förbundsstyrelsen. 

• delegera beslutanderätten i visst ärende till enskild ledamot av arbetsutskottet 
eller till kansliet. 

Beslut som fattas av arbetsutskottet ska återrapporteras till förbundsstyrelsen. Beslut 
som fattas, i arbetsutskottets ställe, med stöd av delegation eller på grund av ärendets 
brådskande natur ska rapporteras till arbetsutskottet. 

§ 26 Förbundsordförande 
Förbundsordförande ska: 
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• leda förbundsstyrelsens arbete. 
• företräda förbundet. 

Förbundsordföranden äger rätt att fatta beslut som på grund av sin brådskande natur ej 
kan behandlas av förbundsstyrelsen eller dess arbetsutskott. 

Beslut som fattas av förbundsordförande på grund av ärendets brådskande natur ska 
rapporteras till arbetsutskottet eller förbundsstyrelsen. 

Vid förfall för förbundsordförande övertas ordförandens uppgifter av vice ordförande. 

§ 27 Fokusgrupper 
Förbundsstyrelsen får inrätta fokusgrupper för arbete med förbundets professionsfrågor 
eller opinionsbildning i en viss fråga. Fokusgrupper får bara inrättas för en viss 
begränsad tid.  

För en fokusgrupps verksamhet ska det finnas en uppdragsbeskrivning som beslutas 
av förbundsstyrelsen. Av uppdragsbeskrivningen ska framgå i vilken utsträckning 
gruppen får företräda förbundet utåt. 

Medel till en fokusgrupps verksamhet anslås av förbundsstyrelsen. 

Lokalföreningar 

§ 28 Lokalföreningar 
Lokalförening är förbundets lokala organisation vid universitet, högskola, eller vid andra 
arbetsplatser inom förbundets verksamhetsområde. Lokalförening har att följa 
förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut. 

Lokalförenings verksamhet regleras genom stadga för lokalförening som fastställes av 
förbundsstyrelsen efter förslag av lokalförening. 

Lokalförening har till uppgift att: 

• tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet 
med förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut 

• bedriva medlemsrekrytering. 
• ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor. 
• ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets 

verksamhetsområde. 
• bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet. 
• verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/-föreningar. 
• rekrytera fackliga förtroendemän. 
• bedriva seminarie- och annan programverksamhet. 
• hålla förbundsstyrelsen informerad om den lokala verksamheten. 

§ 29 Medlems lokalföreningstillhörighet 
Medlem tillhör lokalförening vid det universitet eller högskola (motsvarande) där 
medlemmen är verksam. Medlem på arbetsplats där lokalförening saknas tillhör den 
största lokalföreningen på orten. 
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Medlemsförslag 

§ 30 Medlemsförslag 
Medlemsförslag till förbundet kan väckas av förbundets lokalföreningar, 
doktorandföreningen och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden. 

Medlemsförslag ska inlämnas till SULF:s kansli. Kansliet har att med yttrande 
överlämna medlemsförslaget till förbundsstyrelsen.   

Medlemsförslag som inkommer under ordinarie kongressår hanteras som 
kongressmotion i enlighet med § 15. 

Doktorandförening 

§ 31 SULF:s doktorandförening 
SULF:s doktorandförening är förbundets organisation för bevakning av 
doktorandrelaterade frågor. Doktorandföreningen har att följa förbundets stadgar och av 
förbundets organ fattade beslut.  

Doktorandföreningen har till uppgift att: 
• bevaka och tillvarata doktoranders intressen i enlighet med SULF:s stadga och av 

kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut. 
• bedriva medlemsrekrytering.  
• bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets ställningstaganden. 
• utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i doktorandrelaterade frågor. 
• hålla förbundsstyrelsen informerad om doktorandföreningens verksamhet. 

Doktorandföreningens verksamhet och vem som får tillhöra den regleras genom 
stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen. 

Kansli 

§ 32 Förbundskansli 
Förbundet ska ha ett kansli förlagt till Stockholm, som leds av en förbundsdirektör. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att delar av kansliets verksamhet kan förläggas på 
annan plats. 

SULF:s kansli bereder och verkställer beslut som fattats av förbundsstyrelse, 
arbetsutskott och förbundsordförande. 

Särskilda organ 

§ 33 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda kongressens val av förbundsstyrelse med suppleanter, 
revisorer och arvodesnämnd. 
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Valberedningen består av sex ledamöter, varav en är sammankallande. 

Valberedningen väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie 
kongress. 

§ 34 Arvodesnämnd 
Arvodesnämnden ska besluta om arvoden till förbundsordförande, första, andra och 
tredje vice ordförande samt ordförande och vice ordförande för SULF:s 
doktorandförening. 

Arvodesnämnd består av tre ledamöter, varav en är valberedningens sammankallande. 

Arvodesnämndens ledamöter väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa 
ordinarie kongress. Förbundsdirektören är nämndens sekreterare. 

§ 35 Revisorer 
Revisorer ska granska förbundets verksamhet och räkenskaper och framlägga 
berättelse härom för kongressen. 

Två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, jämte ersättare väljs av ordinarie 
kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress. 

Stadgeändring och upplösning 

§ 36 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar krävs antingen: 

• beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga kongressledamöter, eller 
• likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter vid 

två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en 
kongress ska vara ordinarie. 

§ 37 Upplösning 
För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut med minst två tredjedelar 
majoritet av samtliga kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med 
minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie. 

Tidpunkten när SULF ska upplösas och hur SULF:s tillgångar och skulder ska 
disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet röstande 
kongressledamöter vid den kongress när det sista beslutet att upplösa SULF fattas. 

 

 

 



  

 

 

Bilaga 2 

PM 

Genomgång samtliga föreslagna 
stadgeändringar  

Läsanvisning 
Nedan redogörs för förbundsstyrelsens förslag och skälen för dessa. Tillägg till 
stadgarna markeras i rött och strykningar med genomstrykning. Redogörelsen följer 
stadgarnas kronologi och bara de bestämmelser där ändringar föreslås upptas. 
Hänvisningar avser nu gällande stadgar.  

§ 2 Organisation  

Ändringsförslag § 2, första stycket 

Förbundets verksamhet handhas av kongressen, förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens 
arbetsutskottet och SULF:s kansli förbundskansliet. Särskilda uppgifter handhas av 
lokalföreningarna, delföreningarna, doktorandföreningen, förbundsrådet, revisorerna, 
valberedningen och arvodesnämnden. 

Skäl 

Det tydliggörs att det är förbundsstyrelsens arbetsutskott. Begreppet ”förbundskansli” 
används konsekvent.  

Delföreningar regleras enligt förslaget i § 28. 

§ 4 Regler för beslut och val 

Ändringsförslag § 4, andra stycket  

Beslut i förbundsorgan fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster av antalet 
närvarande röstberättigande om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal 
äger sittande sammanträdesordförande utslagsröst utom vid val med sluten omröstning 
då lotten avgör. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än 
som ska väljas och om någon röstberättigad begär det. 

Skäl 

Formuleringen ”avgivna röster” indikerar att avsikten är att beräkning ska ske med 
“närvarande ledamöter” som grund. Stadgarna bör därför förtydligas på denna punkt. 
Beräkningsunderlaget bestäms på samma sätt som i §§ 36 och 37 vilket bidrar till 
enhetlighet.  
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§ 6 Medlems allmänna rättigheter  

Ändringsförslag § 6, tredje stycket och nytt stycke 4 

Beslut om att SULF inte ska företräda medlem i rättstvistförhandling kan, om medlem 
så begär det, omprövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall. 

Fråga Beslut om SULF ska företräda medlem i förhandling, domstolsprocess eller 
domstolsliknande process prövas fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje 
enskilt fall. 

Skäl 

Utifrån nuvarande ordalydelse kan det uppfattas som att det är arbetsutskottet som 
alltid beslutar om förbundet ska företräda medlem i förhandling. Förslagen till 
förändringar syftar till att återspegla den praktiska tillämpningen inom förbundet och 
den tolkning av stadgarna som förbundsstyrelsen tidigare gjort. Vidare tydliggörs det 
genom förslaget att de förhandlingar som avses är rättstvistförhandlingar och inte andra 
typer av arbetsrättsliga förhandlingar såsom samverkansförhandlingar och 
kollektivavtalsförhandlingar.   

Tredje stycket delas upp i två stycken, ett nytt stycke tre och ett nytt stycke fyra. Det 
nya stycket tre avser omprövning i rättstvistförhandling. Det nya stycket fyra avser 
beslut om domstolsprocess/domstolsliknande process. Förändringen tydliggör att 
hanteringen ser olika ut för de olika ärendetyperna. Vidare förtydligas att det i båda 
fallen handlar om beslut som fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott genom att 
begreppet beslut används i båda styckena.  

Vad gäller nytt stycke fem (tidigare stycke fyra) och nytt stycke sex (tidigare stycke 5) 
föreslås ingen förändring i sak.  

§ 8 Utträde 

Ändringsförslag § 8, första stycket 

Medlem beviljas utträde ur förbundet månadsskiftet efter det att utträdesanmälan 
,skriftligt via brev, fax eller e-post, skriftligen kommit SULF:s kansli förbundskansliet 
tillhanda. Beslut tas av förbundsstyrelsen. 

Skäl 

Begreppet ”förbundskansli” används konsekvent. Förändringen vad gäller 
utträdesanmälan avspeglar den praktiska hanteringen.  
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§ 11 Kongressens sammansättning  

Ändringsförslag § 11, styckena 1-4 

Kongressen består av 101 ledamöter, varav två ledamöter utses av SULF:s 
doktorandförening. Ledamot som utses av doktorandföreningen får inte också utses av 
lokalförening eller omvänt. De övriga 99 ledamöterna som utses på följande sätt: 

Det medlemsantal som ska ligga till grund för fördelningen av kongressmandaten ska 
beräknas på antalet medlemmar i respektive aktiv lokalförening enligt notering i 
förbundets medlemsregister i december månad föregående år den 1 december året 
före kongressåret. Som aktiv räknas en förening som under året före kongressen 
senast den 1 december kalenderåret före kongressåret genomfört ett årsmöte. 

Ett Två mandat tilldelas varje aktiv lokalförening (valkorporation) med minst tio 
medlemmar. Lokalförening med färre medlemmar tilldelas inga mandat, även om de är 
aktiva. 

De kongressmandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på aktiva 
lokalföreningar med minst tio medlemmar enligt följande formel: 

SULF-medlemmar tillhörande lokalförening X med Antal medlemmar i den 
aktiva lokalföreningen med minst tio medlemmar * antalet återstående 
kongressmandat  

Dela med SULF:s totala medlemsantal Det totala antalet medlemmar i 
samtliga aktiva föreningar med minst tio medlemmar 

Skäl, första stycket  

Förslaget säkerställer doktorandnärvaro med rösträtt vid kongressen. Se vidare 
propositionen. 

Skäl, andra-fjärde styckena  

Ett exakt datum för avläsning av medlemsregistret är tydligare och mer rättvist. Som det 
är nu kan olika datum inom december månad tillämpas. Även uttrycket ”kalenderåret 
före kongressåret” är ägnat att förtydliga. Se vidare propositionen. 

Ändringen i § 11 ska tillämpas första gången vid ordinarie kongress år 2024.  

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt  

Ändringsförslag § 12 

Närvaro- och yttranderätt vid kongressen tillkommer även förbundsstyrelseledamot, 
förbundets revisorer, valberedningen, arvodesnämnden samt SULF:s handläggande 
tjänstemän. Även annan person får medges närvaro- och yttranderätt genom beslut av 
två tredjedelar av de röstande.  

Skäl  

Beslutet bör inte kräva kvalificerad majoritet.  
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§ 13 Ordinarie kongress – kallelse, handlingar och ärenden  

Ändringsförslag § 13, andra stycket 

Kallelse till kongress ska utsändas senast 30 dagar före kongressen tillsammans med 
föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast 14 dagar före 
kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej 
upptagits på föredragningslista får bli föremål för behandling endast om två tredjedelar 
av samtliga närvarande kongressledamöter medger det. När det gäller ändring av 
stadgarna eller upplösning av förbundet ska dock § 36 respektive § 37 tillämpas.      

Skäl  

För att öka beslutsförheten bör andra stycket  ändras så att det handlar om två 
tredjedelar av närvarande ledamöter. För att inte göra det möjligt att “kuppa” 
stadgeförändringar bör möjligheten att ta upp stadgeförslag eller upplösning av 
förbundet under pågående kongress undantas.  

Ändringsförslag § 13, tredje stycket 

Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden: 

• 1. Justering av röstlängd. 
• 2. Val av mötesordförande. 
• 3. Val av mötessekreterare. 
• 4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. 
• 5. Fråga om kongressens behöriga utlysande. 
• 6. Fastställande av föredragningslista. 
• 7. Fastställande av arbetsordning. 
• 8. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, behandling av 

revisionsberättelse, fastställande av årsredovisning. 
• 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
• 10. Budget, medlemsavgift samt konfliktfondering. 
• 11. Propositioner. 
• 12. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen angivit i kallelsen eller som kongressen 

enhälligt beslutar ska upptas till behandling. 
• 13. Motioner. 
• Instruktion för valberedningen enligt § 13. 
• 14. Val av 

a) förbundsordförande 
b) första, andra och tredje vice förbundsordförande 
c) elva tio ordinarie styrelseledamöter 
d) fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta 
ordinarie ledamot 
e) två revisorer jämte ersättare 
f) sex ledamöter i valberedning; varav en sammankallande i valberedningen och 
tillika ledamot i arvodesnämnden 
g) två ytterligare ledamöter i arvodesnämnden. 

Skäl 

Punkter istället för ordningstal gör det möjligt att vid behov kasta om ordningsföljden.  
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”Enhälligt” i punkten 12 stryks för att vara konsekvent.  

Kongressen väljer 10 ordinarie styrelseledamöter. En ordinarie styrelseledamot väljs av 
doktorandföreningen enligt § 31.  

§ 14 Extra kongress – kallelse, handlingar och ärenden 

Ändringsförslag § 14, andra och sista stycket  

Extra kongress ska hållas senast 30 dagar efter det att begäran inkommit till SULF:s 
kansli förbundskansliet. 

I samband med förslaget ska anges ett senaste datum när voteringssedel ska vara 
SULF:s kansli förbundskansliet tillhanda. Voteringssedel som inkommit efter 
voteringstidens utgång är ej giltig. Förslag till beslut ska utsändas senast 14 dagar före 
voteringstidens utgång. 

Skäl 

Begreppet ”förbundskansli” används konsekvent. 

§ 15 Motion till ordinarie kongress 

Ändringsförslag § 15 

Rätt att begära behandling vid kongress av visst ärende (motion) tillkommer 
lokalförening, delförening, doktorandföreningen och enskild medlem. Motion till 
ordinarie kongress ska ha inkommit till SULF:s kansli förbundskansliet senast den 31 
augusti det år som ordinarie kongress hålles. 

Skäl  

Av förbundets mallstadga för lokalföreningar framgår att delföreningar kan bildas. 
Dessa bör ha möjlighet att motionera eftersom de annars skulle tvingas motionera som 
enskilda medlemmar.  

Begreppet ”förbundskansli” används konsekvent. 
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§ 18 Förbundsrådet 

Ändringsförslag § 18, första och sista stycket 

Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller. 
Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell 
betydelse. Vid förbundsrådet ska behandlas: 

• frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsrådet. 
• frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet. 
• eventuella fyllnadsval rörande kongressvalt förtroendeuppdrag. 
• en redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av de 

beslut kongressen fattade. 
• en redovisning från förbundsstyrelsen av förbundets ekonomi.  

Utöver eventuella fyllnadsval kan förbundsrådet inte fatta för förbundet bindande beslut. 

Skäl  

Förbundsrådets roll är, utifrån nuvarande skrivningar, inte rådgivande till 
förbundsstyrelsen. De ärenden som ska behandlas vid förbundsrådet rimmar inte med 
att vara rådgivande organ till förbundsstyrelsen av följande skäl.  

• Sammanträden är obligatoriska enligt § 20. 
• Rådet kan kallas även av en kvalificerad minoritet av föreningarna. 
• Rådet kan delegeras uppgifter direkt från kongressen. 
• Punktlistan innehåller krav på redovisning från förbundsstyrelsen.  

§ 20 Förbundsrådets sammanträden  

Ändringsförslag § 20, första stycket 

Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller. 

Skäl 

Stycket är flyttat till § 18.  

§ 21 Röstning vid fyllnadsval 

Ändringsförslag § 21 

Vid fyllnadsval har lokalföreningen samma antal röster som lokalföreningen hade 
kongressmandat vid senaste kongressen. Doktorandföreningen har två röster. Ledamot 
i förbundsstyrelsen och ombud för doktorandföreningen har inte rösträtt. Lokalförening 
som tillkommit under kongressperioden har inte heller rösträtt. Vid lika röstetal avgör 
lotten. 

Skäl 
Doktorandföreningens rätt till två röster är en följdändring av att föreningen har rätt att 
utse två kongressledamöter.   
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Ändringen i § 21 ska tillämpas första gången vid ordinarie kongress år 2024.  

§ 22 Förbundsstyrelsen  

Ändringsförslag § 22, andra stycket  

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice 
förbundsordförande och elva övriga ledamöter samt fem suppleanter. Val till 
förbundsstyrelsen sker av kongress enligt § 13 och av doktorandföreningen enligt § 31.  

Lokal facklig organisation för de anställda inom förbundet har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde. 

Skäl  

Tydliggör, med hänvisning till aktuella paragrafer, hur val till förbundsstyrelsen går till.  

§ 23 Kallelser och uppgifter  

Ändringsförslag § 23, första, andra och tredje stycket  

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en 
tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter eller revisorerna skriftligt begär det. Vid 
sådan begäran ska förbundsstyrelsen sammanträda senast 14 dagar efter det att 
begäran inkommit till förbundets kansli förbundskansliet. 

Det åligger förbundsstyrelsen att: 

• verkställa kongressens beslut. 

• bereda ärenden till kongressen. 

• handha förbundets angelägenheter och fatta beslut i sådana ärenden som ej 
ankommer på kongressen. 

• besluta om riktlinjer för förbundskansliets arbete. fastställa instruktion för 
förbundsdirektören.  

• kalla till förbundsrådets sammanträden i enlighet med § 20. 

• besluta om ledamöter till Saco-S representantskap för förbundets räkning. 

• på delegation av Saco-S besluta om godkännande av Saco-S-förenings stadgar i de 
fall förbundet är kontaktförbund. 

Förbundsstyrelsen äger rätt att: 

• ansluta förbundet till förhandlingsorganisation eller motsvarande. 

• vid befarad eller pågående arbetsmarknadskonflikt, fatta beslut om särskild avgift från 
medlemmarna för bestridande av kostnader i samband med konflikt, i den mån detta 
erfordras för att förbundet ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot Saco-S.  

• sluta överenskommelse om dubbelanslutning med annat förbund och besluta om 
nedsättning av avgift i samband med dubbelanslutning. 
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• anställa och entlediga förbundsdirektör. 

• utse arbetsgrupper för att bereda frågor till förbundsstyrelsen och inrätta 
fokusgrupper. 

Skäl  

Begreppet ”förbundskansli” används konsekvent. 

För att förtydliga att förbundsdirektören leder förbundskansliet bör andra stycket, fjärde 
punkten omformuleras.  

Listan med vad förbundsstyrelsen äger rätt att göra leder fel. Förbundsstyrelsen är 
högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det innebär rätten att fatta alla beslut 
som stadgan inte uttryckligen reglerat att annat organ ska besluta om. Endast om det 
finns ärenden som kongressen inte vill ge styrelsen rätt att besluta om, det vill säga, en 
inskränkning av befogenheten bör det regleras. Därför bör hela tredje stycket strykas. 

 

§ 24 Beslut och protokoll  

Ändringsförslag § 24, första stycket  

Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst åtta styrelseledamöter fler än hälften av 
antalet valda styrelseledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter samt ordförande 
eller minst en vice ordförande är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. 

Skäl 

För att minska framtida följdändringar om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 
förändras, kan “minst åtta styrelseledamöter” ändras till “fler än hälften av antalet valda 
styrelseledamöter”. 

Med nuvarande formulering kan ordförande genom att inte delta stoppa upp 
förbundsstyrelsens beslutsfattande. Detta kan vara olyckligt, exempelvis om styrelsen 
vill kalla till en extra kongress för att välja en ny ordförande.  

 

§ 25 Arbetsutskott  

Ändringsförslag § 25, rubriken 

§ 25 Arbetsutskott Förbundsstyrelsens arbetsutskott  

Skäl 

Det tydliggörs att det är förbundsstyrelsens arbetsutskott.  
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Ändringsförslag § 25, första stycket, första meningen 

Arbetsutskottet är mellan förbundsstyrelsens sammanträden SULF:s högsta beslutande 
organ.  

Skäl 

Funktionerna bör renodlas och tydliggöras. Den nuvarande skrivningen riskerar att 
skapa oklarhet kring förbundsstyrelsens ansvar. Förbundsstyrelsens ansvar tydliggörs 
genom förslaget.  

Ändringsförslag § 25, första stycket, andra meningen 

Arbetsutskottet Förbundsstyrelsens arbetsutskott består av förbundsordförande, första, 
andra och tredje vice förbundsordförande. 

Skäl 

Det tydliggörs att det är förbundsstyrelsens arbetsutskott.     

Ändringsförslag § 25, andra, tredje och sista stycket 

Det åligger förbundsstyrelsens arbetsutskottet att fatta beslut efter delegation av 
förbundsstyrelsen. Därutöver åligger det förbundsstyrelsens arbetsutskott att: 

• bereda frågor som ska föreläggas förbundsstyrelsen. 
• besluta om rättshjälp i enlighet med §6 besluta i enlighet med § 6 
• fatta beslut enligt stadgarna samt efter delegation av förbundsstyrelsen. 
• anställa och entlediga förbundets kanslipersonal, dock ej förbundsdirektör. 
• fastställa överenskommelse om löne- och övriga anställningsvillkor för förbundets 

kanslipersonal. 

Förbundsstyrelsens Arbetsutskottet arbetsutskott äger rätt att: 

• fatta beslut i ärende som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av 
förbundsstyrelsen. 

• delegera beslutanderätten i visst ärende till enskild ledamot av arbetsutskottet 
förbundsstyrelsens arbetsutskott eller till kansliet förbundskansliet. 

Beslut som fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskottet ska återrapporteras till 
förbundsstyrelsen. Beslut som fattas, i arbetsutskottets ställe, med stöd av delegation 
eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till arbetsutskottet och 
förbundsstyrelsen. 

Skäl § 25, andra stycket och sista stycket  

Det tydliggörs att det är förbundsstyrelsens arbetsutskott.     

Skäl § 25, andra stycket, andra punktsatsen  

Förslaget till ändring är språklig och avser ingen ändring i sak.  

Skäl § 25, andra stycket, tredje punktsatsen  
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Andra stycket, tredje punktsatsen lyfts upp till första stycket för att tydliggöra att 
arbetsutskottet, förutom att fatta beslut efter delegation av förbundsstyrelsen har 
uppgifter enligt det som framgår av punkterna i § 25. Skrivningen ”enligt stadgarna” 
tillför ingenting i sak och riskerar att skapa otydlighet kring arbetsutskottets uppgifter. 
Därför bör skrivningen tas bort. Strykningen av ordet ”samt” är en följdändring av att 
skrivningen ”enligt stadgarna” stryks.   

Skäl § 25, andra stycket, fjärde punktsatsen och femte punktsatsen  

Funktionerna bör renodlas och tydliggöras. Förbundsstyrelsen bestämmer i enlighet 
med kongressens beslut inriktningen för förbundets verksamhet samt företräder 
förbundet (§ 22). Förbundsdirektören har däremot en direkt operativ roll. Det bör därför 
ligga i denna funktion att anställa och entlediga kanslipersonal. Vidare bör det ligga i 
denna funktion att fastställa överenskommelse om löne- och övriga anställningsvillkor 
för förbundets kanslipersonal. Förslagen förtydligar och säkerställer att 
arbetsgivaransvar kopplas till befogenheter och säkerställer kansliets arbetsmiljö.  

Skäl § 25, tredje stycket 

Det tydliggörs att det är förbundsstyrelsens arbetsutskott.     

Begreppet ”förbundskansli” används konsekvent. 

Skäl § 25, sista stycket  

Begreppet ”rapportera” återspeglar bättre att det inte handlar om återrapportering av ett 
särskilt uppdrag utan om en generell rapporteringsskyldighet avseende de beslut som 
arbetsutskottet fattar. Därför föreslås att begreppet ”rapportera” används istället för 
”återrapportera”. 

Beslut som fattas i arbetsutskottets ställe ”på grund av ärendets brådskande natur” 
behandlas inte i denna paragraf. Rapporteringsskyldigheten för förbundsordförande i 
sådana situationer finns i § 26. Tillägget ”och förbundsstyrelsen” adresserar farhågan 
att förbundsstyrelsen inte involveras och är också en följdändring av förslaget till 
förändring i § 25, andra stycket, tredje punktsatsen och även första stycket 
(hänvisningen avser nu gällande stadgar).  

§ 26 Förbundsordförande  

Ändringsförslag § 26, tredje och sista stycket  

Beslut som fattas av förbundsordförande på grund av ärendets brådskande natur ska 
rapporteras till förbundsstyrelsens arbetsutskottet eller och förbundsstyrelsen. 

Vid förfall för förbundsordförande övertas ordförandens uppgifter av vice ordförande. i 
första hand av förste vice ordförande, i andra hand av andre vice ordförande och i 
tredje hand av tredje vice ordförande. 

Skäl 

Det tydliggörs att det är förbundsstyrelsens arbetsutskott.     



  

 

11 (13) 

 

Förändringen adresserar farhågan att förbundsstyrelsen inte involveras och är också en 
följd av förslaget till förändring i § 25, andra stycket, tredje punktsatsen och även första 
stycket (hänvisningarna avser nu gällande stadgar).  

Kongressen har valt 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande. Det är då lämpligt att de träder in 
i den ordningen.  

§ 27 Fokusgrupper 

Ändringsförslag, hela § 27 

Förbundsstyrelsen får inrätta fokusgrupper för arbete med förbundets professionsfrågor 
eller opinionsbildning i en viss fråga. Fokusgrupper får bara inrättas för en viss 
begränsad tid. 

För en fokusgrupps verksamhet ska det finnas en uppdragsbeskrivning som beslutas 
av förbundsstyrelsen. Av uppdragsbeskrivningen ska framgå i vilken utsträckning 
gruppen får företräda förbundet utåt. 

Medel till en fokusgrupps verksamhet anslås av förbundsstyrelsen. 

Skäl  

Förbundsstyrelsen har som högsta beslutande organ  rätt att organisera olika grupper i 
olika frågor för att fullfölja SULF:s ändamål och sitt uppdrag. Det behöver inte regleras.   

§ 28 Lokalföreningar  

Ändringsförslag, § 28, nytt stycke tillförs 

Delföreningar  

Delföreningen är en del av lokalföreningen och förbundet  

Delföreningens medlemmar utgörs av en gruppering av medlemmar inom SULF vid 
universitet, högskola eller vid annan arbetsplats.  

Delföreningens verksamhet regleras genom stadga för delförening som fastställes av 
lokalförening efter förslag av delföreningen. 

Skäl  

Om delförening ges motionsrätt enligt § 15, bör delföreningen regleras i stadgarna, 
genom att ett nytt stycke tillförs stycke § 28.  

§ 30 Medlemsförslag 

Ändringsförslag § 30, första och andra stycket 

Medlemsförslag till förbundet kan väckas av förbundets lokalföreningar, delföreningar, 
doktorandföreningen och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden. 
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Medlemsförslag ska inlämnas till SULF:s kansli förbundskansliet. Kansliet 
Förbundskansliet har att med yttrande överlämna medlemsförslaget till 
förbundsstyrelsen. 

Skäl 

Begreppet ”förbundskansli” används konsekvent. 

Av förbundets mallstadga för lokalföreningar framgår att delföreningar kan bildas. 
Dessa bör ha möjlighet att lämna medlemsförslag eftersom de annars skulle tvingas 
lämna det som enskilda medlemmar.  

§ 31 SULF:s doktorandförening 

Ändringsförslag § 31, andra stycket  

Doktorandföreningen har till uppgift att: 

• bevaka och tillvarata doktoranders intressen i enlighet med SULF:s stadga och av 
kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut. 

• bedriva medlemsrekrytering. 

• bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets ställningstaganden. 

• utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i doktorandrelaterade frågor. 

• hålla förbundsstyrelsen informerad om doktorandföreningens verksamhet.  

• varje år i november eller december månad inom sig utse en ordinarie styrelseledamot 
till förbundsstyrelsen.  

Skäl  

Säkerställer doktorandnärvaro i styrelsen med full ledamotsrätt. 

Ändringen i § 31 ska tillämpas första gången vid ordinarie kongress år 2024. 

§ 32 Förbundskansli  

Ändringsförslag § 32, första och sista stycket 

Förbundet ska ha ett kansli förlagt till Stockholm, som leds av en förbundsdirektör. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att delar av förbundskansliets verksamhet kan förläggas 
på annan plats. 

SULF:s kansli Förbundskansliet bereder och verkställer beslut som fattats av 
förbundsstyrelse, förbundsstyrelsens arbetsutskott och förbundsordförande. 

Skäl 

Begreppet ”förbundskansli” används konsekvent. 

Det tydliggörs att det är förbundsstyrelsens arbetsutskott.  
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§ 36 Stadgeändring  

Ändringsförslag § 36  

För att ändra dessa stadgar krävs antingen dels att förslaget till ändring finns i kallelse 
till kongress/extra kongress dels att: 

• beslut fattas med två tredjedelars majoritet av samtliga antalet närvarande 
kongressledamöter, eller 

• likalydande beslut fattas med enkel majoritet av antalet röstande närvarande 
kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månader 
emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie. 

Skäl  

Skrivningen möjliggör beslut om stadgeförändringen även om antalet närvarande 
ledamöter är färre än 67 procent av det totala antalet kongressledamöter men 
säkerställer samtidigt att man inte kan genomföra kupper på kongressen. 
Beräkningsunderlaget bestäms på samma sätt som i §§ 4 och 37 vilket bidrar till 
enhetlighet. 

§ 37 Upplösning 

Ändringsförslag § 37, första och andra stycket  

För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut med minst två tredjedelar 
majoritet av samtliga antalet närvarande kongressledamöter vid två på varandra 
följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara 
ordinarie. 

Tidpunkten när SULF ska upplösas och hur SULF:s tillgångar och skulder ska 
disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet röstande 
närvarande kongressledamöter vid den kongress när det sista beslutet att upplösa 
SULF fattas. 

Skäl  

Möjliggör beslut eftersom beräkningen sker utifrån närvarande ledamöter. 
Beräkningsunderlaget bestäms på samma sätt som i §§ 4 och 36 vilket bidrar till 
enhetlighet. 

 

 
 



 

 
 

 

Bilaga 3 
Förslag till stadgar i sin helhet där strykningar, tillägg och omdispositioner framgår 

Stadgar 
Sveriges universitetslärare och forskares stadgar antagna av SULF:s ordinarie 
kongress 2018 och vid extrakongressen 2019. 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 Ändamål 
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är en partipolitiskt obunden facklig 
organisation och ett professionsförbund för universitetslärare, forskare, doktorander 
samt jämförlig personal. 

Förbundets verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar. 

SULF har till uppgift att med utgångspunkt i den akademiska friheten: 

• tillvarata och bevaka enskilda medlemmars fackliga och professionella intressen 
samt att företräda medlemmar i sådana frågor. 

• verka för medlemmarnas rätt till integritet och självständighet i yrkesutövningen. 
• driva frågor av betydelse för medlemmarnas anställningsförhållanden, 

yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter. 
• verka för goda förutsättningar för högre utbildning och forskning, och att dessa tas 

tillvara för en positiv samhällsutveckling. 

§ 2 Organisation 
Förbundets verksamhet handhas av kongressen, förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens 
arbetsutskottet och SULF:s kansli förbundskansliet. Särskilda uppgifter handhas av 
lokalföreningarna, delföreningarna, doktorandföreningen, förbundsrådet, revisorerna, 
valberedningen och arvodesnämnden. 

Förbundet är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. 

§ 3 Konfliktfond 
Förbundet ska ha en konfliktfond. För denna ska det finnas en av kongressen fastställd 
stadga. 

§ 4 Regler för beslut och val 
Rösträtt i kongress och andra förbundsorgan får endast utövas personligen. 

Beslut i förbundsorgan fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster av antalet 
närvarande röstberättigade om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger 
sittande sammanträdesordförande utslagsröst utom vid val med sluten omröstning då 
lotten avgör. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som 
ska väljas och om någon röstberättigad begär det. 
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Medlemskap 

§ 5 Medlemskap 
Medlemskap i förbundet beviljas av förbundsstyrelsen enligt regler som fastställes av 
förbundets kongress. 

§ 6 Medlems allmänna rättigheter 
Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som rör medlemmens 
löne- och anställningsförhållanden. 

Medlem äger också rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som har nära 
anknytning till medlemmens löne- och anställningsförhållande och som är av principiell 
karaktär. 

Beslut om att SULF inte ska företräda medlem i rättstvistförhandling kan, om medlem 
så begär det, omprövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall. 

Fråga Beslut om SULF ska företräda medlem i förhandling, domstolsprocess eller 
domstolsliknande process prövas fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje 
enskilt fall. 

Vid förhandling kan medlem komma att företrädas av förhandlingsorganisation i vilken 
SULF är medlem.  

Medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från förbundet rörande 
problem som hänför sig till tid före inträdet i förbundet eller uppkommit inom tre 
månader efter inträdet, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i varje enskilt fall 
fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter 
Medlem är skyldig att iaktta lojalitet gentemot förbundet, att följa dess stadgar samt 
respektera förbundets beslut och överenskommelser erlägga fastställd medlemsavgift, 
informera förbundet om förändringar gällande anställningsförhållanden och 
personuppgifter som har betydelse för medlemskapet. 

§ 8 Utträde 
Medlem beviljas utträde ur förbundet månadsskiftet efter det att utträdesanmälan, 
skriftligt via brev, fax eller e-post, skriftligen kommit SULF:s kansli förbundskansliet 
tillhanda. Beslut tas av förbundsstyrelsen. 

Omedelbart eller tidigare utträde kan beviljas, enligt regler som fastställes av 
förbundsstyrelsen, vid medlems övergång till annat verksamhetsområde eller av annat 
särskilt skäl. 

§ 9 Uteslutning 
Medlem som har brutit mot förbundets stadgar eller genom sitt handlande allvarligt 
skadat förbundets intressen kan uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning ska fattas 
av förbundsstyrelsen. Beslutet ska fattas med två tredjedels majoritet. Sådant beslut får 
ej fattas per capsulam. 
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Medlem som inte erlägger medlemsavgift utesluts ur förbundet efter beslut av 
förbundsstyrelsen. 

Kongress 

§ 10 Kongressen 
Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ. 

§ 11 Kongressens sammansättning 
Kongressen består av 101 ledamöter, varav två ledamöter utses av SULF:s 
doktorandförening. Ledamot som utses av doktorandföreningen får inte också utses av 
lokalförening eller omvänt. De övriga 99 ledamöterna som utses på följande sätt: 

Det medlemsantal som ska ligga till grund för fördelningen av kongressmandaten ska 
beräknas på antalet medlemmar i respektive aktiv lokalförening enligt notering i 
förbundets medlemsregister i december månad föregående år den 1 december året 
före kongressåret. Som aktiv räknas en förening som under året före kongressen 
senast den 1 december kalenderåret före kongressåret  genomfört ett årsmöte. 

Ett Två mandat tilldelas varje aktiv lokalförening (valkorporation) med minst tio 
medlemmar. Lokalförening med färre medlemmar tilldelas inga mandat, även om de är 
aktiva. 

De kongressmandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på aktiva 
lokalföreningar med minst tio medlemmar enligt följande formel: 

SULF-medlemmar tillhörande lokalförening X med Antal medlemmar i den aktiva 
lokalföreningen med minst tio medlemmar * antalet återstående kongressmandat  

 

Dela med SULF:s totala medlemsantal Det totala antalet medlemmar i samtliga aktiva 
föreningar med minst tio medlemmar 

Detta avrundas till närmaste heltal nedåt. 

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av den 
heltalsavrundning som uppstod vid denna fördelning så att ett mandat tillfaller varje 
förening med tillräckligt stor heltalsavrundning. 

Vid lika storlek på heltalsavrundning vid fördelning av det sista mandatet avgörs 
företrädet genom lottning. 

Val av kongressledamöter efter tilldelning av mandat görs av lokalförening 
(valkorporation). Medlemmar i lokalförening med mindre än tio medlemmar ska beredas 
tillfälle att delta i valet av kongressledamöter i den största lokalföreningen på orten eller 
närmast liggande ort. Dessa medlemmar utgör inte grund för föreningens 
mandatberäkning i ekvationen ovan. 

Kongressledamöters mandattid löper fram till nästa ordinarie kongress. 

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt 
Närvaro- och yttranderätt vid kongressen tillkommer även förbundsstyrelseledamot, 
förbundets revisorer, valberedningen, arvodesnämnden samt SULF:s handläggande 
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tjänstemän. Även annan person får medges närvaro- och yttranderätt genom beslut av 
två tredjedelar av de röstande. 

§ 13 Ordinarie kongress – kallelse, handlingar och ärenden 
Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år i november eller december månad. 

Kallelse till kongress ska utsändas senast 30 dagar före kongressen tillsammans med 
föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast 14 dagar före 
kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej 
upptagits på föredragningslista får bli föremål för behandling endast om två tredjedelar 
av samtliga närvarande kongressledamöter medger det. När det gäller ändring av 
stadgarna eller upplösning av förbundet ska dock § 36 respektive § 37 tillämpas. 

Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden: 

• 1. Justering av röstlängd. 
• 2. Val av mötesordförande. 
• 3. Val av mötessekreterare. 
• 4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. 
• 5. Fråga om kongressens behöriga utlysande. 
• 6. Fastställande av föredragningslista. 
• 7. Fastställande av arbetsordning. 
• 8. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, behandling av 

revisionsberättelse, fastställande av årsredovisning. 
• 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
• 10. Budget, medlemsavgift samt konfliktfondering. 
• 11. Propositioner. 
• 12. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen angivit i kallelsen eller som kongressen 

enhälligt beslutar ska upptas till behandling. 
• 13. Motioner. 
• Instruktion för valberedningen enligt 13 §. 
• 14. Val av 

a) förbundsordförande 

b) första, andra och tredje vice förbundsordförande 

c) elva tio ordinarie styrelseledamöter 

d) fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta 
ordinarie ledamot 

e) två revisorer jämte ersättare 

f) sex ledamöter i valberedning; varav en sammankallande i valberedningen och tillika 
ledamot i arvodesnämnden 

g) två ytterligare ledamöter i arvodesnämnden. 

§ 14 Extra kongress – kallelse, handlingar och ärenden 
Extra kongress sammanträder när förbundsstyrelsen finner detta erforderligt eller när 
det antal lokalföreningar som representerar minst hälften av förbundets medlemmar 
begär det eller när revisorerna begär det. 

Extra kongress ska hållas senast 30 dagar efter det att begäran inkommit till SULF:s 
kansli. förbundskansliet. 
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Kallelse till extra kongress ska utsändas senast 14 dagar före kongressen tillsammans 
med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast sju dagar 
före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende 
som ej upptagits på föredragningslista får ej bli föremål för behandling, om ej 
kongressen enhälligt medger det. 

Förbundsstyrelsen får utsända förslag till beslut av extra kongress per capsulam eller i 
annan mötesform om särskilda skäl föreligger och om de som begärt extra kongress 
medger det. 

I samband med förslaget ska anges ett senaste datum när voteringssedel ska vara 
SULF:s kansli förbundskansliet tillhanda. Voteringssedel som inkommit efter 
voteringstidens utgång är ej giltig. Förslag till beslut ska utsändas senast 14 dagar före 
voteringstidens utgång. 

§ 15 Motion till ordinarie kongress 
Rätt att begära behandling vid kongress av visst ärende (motion) tillkommer 
lokalförening, delförening, doktorandföreningen och enskild medlem. Motion till 
ordinarie kongress ska ha inkommit till SULF:s kansli förbundskansliet senast den 31 
augusti det år som ordinarie kongress hålles. 

§ 16 Val 
Kongressens val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av 
valberedning. Kongressen fattar beslut om instruktion för valberedningen. 

§ 17 Protokoll 
Protokoll ska föras vid kongressens sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska 
lämnas skriftligen innan kongressen har avslutats. 

Förbundsråd 
§ 18 Förbundsrådet 

Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller. 
Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell 
betydelse. Vid förbundsrådet ska behandlas: 

• frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsrådet. 
• frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet. 
• eventuella fyllnadsval rörande kongressvalt förtroendeuppdrag.  
• en redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av de 

beslut kongressen fattade. 
• en redovisning från förbundsstyrelsen av förbundets ekonomi.  

Utöver eventuella fyllnadsval kan förbundsrådet inte fatta för förbundet bindande beslut. 

§ 19 Förbundsrådets sammansättning  
Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen, två ombud per lokalförening och två ombud 
för doktorandföreningen. För ombuden ska det utses suppleanter.  
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§ 20 Förbundsrådets sammanträden  
Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller.  

Förbundsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Kallelser ska sändas 
senast fjorton dagar före sammanträdet. Extra sammanträde med förbundsrådet hålls 
då förbundsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av lokalföreningarna begär 
det.  

Förbundsordföranden är ordförande vid förbundsrådets sammanträden.   

Revisorer har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets sammanträden. 

Förbundsrådets valärenden ska beredas av kongressens valberedning. 
Valberedningens ledamöter har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets 
behandling av valärenden. 

Förbundskansliets tjänstemän har efter särskild kallelse närvaro- och yttranderätt vid 
förbundsrådets sammanträden. 

§ 21 Röstning vid fyllnadsval  
Vid fyllnadsval har lokalföreningen samma antal röster som lokalföreningen hade 
kongressmandat vid senaste kongressen. Doktorandföreningen har två röster. Ledamot 
i förbundsstyrelsen och ombud för doktorandföreningen har inte rösträtt. Lokalförening 
som tillkommit under kongressperioden har inte heller rösträtt. Vid lika röstetal avgör 
lotten.  

Förbundsstyrelse 

§ 22 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. 
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet samt företräder förbundet. 

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice 
förbundsordförande och elva övriga ledamöter samt fem suppleanter. Val till 
förbundsstyrelsen sker av kongress enligt § 13 och av doktorandföreningen enligt § 31. 

Lokal facklig organisation för de anställda inom förbundet har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde. 

§ 23 Kallelser och uppgifter 
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en 
tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter eller revisorerna skriftligt begär det. Vid 
sådan begäran ska förbundsstyrelsen sammanträda senast 14 dagar efter det att 
begäran inkommit till förbundets kansli förbundskansliet . 

Det åligger förbundsstyrelsen att: 

• verkställa kongressens beslut. 
• bereda ärenden till kongressen. 
• handha förbundets angelägenheter och fatta beslut i sådana ärenden som ej 

ankommer på kongressen. 
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• besluta om riktlinjer för förbundskansliets arbetefastställa instruktion för 
förbundsdirektören. 

• kalla till förbundsrådets sammanträden i enlighet med § 20. 
• besluta om ledamöter till Saco-S representantskap för förbundets räkning. 
• på delegation av Saco-S besluta om godkännande av Saco-S-förenings stadgar i 

de fall förbundet är kontaktförbund. 

Förbundsstyrelsen äger rätt att: 

• ansluta förbundet till förhandlingsorganisation eller motsvarande. 
• vid befarad eller pågående arbetsmarknadskonflikt, fatta beslut om särskild avgift 

från medlemmarna för bestridande av kostnader i samband med konflikt, i den 
mån detta erfordras för att förbundet ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot 
Saco-S. 

• sluta överenskommelse om dubbelanslutning med annat förbund och besluta om 
nedsättning av avgift i samband med dubbelanslutning. 

• anställa och entlediga förbundsdirektör. 
• utse arbetsgrupper för att bereda frågor till förbundsstyrelsen och inrätta 

fokusgrupper. 

§ 24 Beslut och protokoll 
Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst åtta styrelseledamöter fler än hälften av 
antalet valda styrelseledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter samt ordförande 
eller minst en vice ordförande är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. 

Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning i protokollet ska 
anmälas innan förbundsstyrelsens sammanträde har avslutats. 

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätten i viss fråga till dess arbetsutskott, 
enskild ledamot eller förbundskansliet. Beslut om anslutning av SULF till 
förhandlingsorganisation samt anställning och entledigande av förbundsdirektör får 
dock ej delegeras. Beslut som fattas, i förbundsstyrelsens ställe, med stöd av 
delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till 
förbundsstyrelsen. 

§ 25 Arbetsutskott Förbundsstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottet är mellan förbundsstyrelsens sammanträden SULF:s högsta beslutande 
organ. Arbetsutskottet Förbundsstyrelsens arbetsutskott består av förbundsordförande, 
första, andra och tredje vice förbundsordförande. 

Det åligger förbundsstyrelsens arbetsutskottet att fatta beslut efter delegation av 
förbundsstyrelsen. Därutöver åligger det förbundsstyrelsens arbetsutskott att: 

• bereda frågor som ska föreläggas förbundsstyrelsen. 
• besluta om rättshjälp i enlighet med §6. besluta i enlighet med § 6. 
• fatta beslut enligt stadgarna samt efter delegation av förbundsstyrelsen. 
• anställa och entlediga förbundets kanslipersonal, dock ej förbundsdirektör. 
• fastställa överenskommelse om löne- och övriga anställningsvillkor för förbundets 

kanslipersonal. 

Arbetsutskottet Förbundsstyrelsens arbetsutskott äger rätt att: 
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• fatta beslut i ärende som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av 
förbundsstyrelsen. 

• delegera beslutanderätten i visst ärende till enskild ledamot av arbetsutskottet 
förbundsstyrelsens arbetsutskott eller till kansliet förbundskansliet. 

Beslut som fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskottet ska återrapporteras till 
förbundsstyrelsen. Beslut som fattas, i arbetsutskottets ställe, med stöd av delegation 
eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till arbetsutskottet och 
förbundsstyrelsen. 

§ 26 Förbundsordförande 
Förbundsordförande ska: 

• leda förbundsstyrelsens arbete. 
• företräda förbundet. 

Förbundsordföranden äger rätt att fatta beslut som på grund av sin brådskande natur ej 
kan behandlas av förbundsstyrelsen eller dess arbetsutskott. 

Beslut som fattas av förbundsordförande på grund av ärendets brådskande natur ska 
rapporteras till förbundsstyrelsens arbetsutskottet elleroch  förbundsstyrelsen. 

Vid förfall för förbundsordförande övertas ordförandens uppgifter av vice ordförande i 
första hand av förste vice ordförande, i andra hand av andre vice ordförande och i 
tredje hand av tredje vice ordförande.. 

§ 27 Fokusgrupper 
Förbundsstyrelsen får inrätta fokusgrupper för arbete med förbundets professionsfrågor 
eller opinionsbildning i en viss fråga. Fokusgrupper får bara inrättas för en viss 
begränsad tid.  

För en fokusgrupps verksamhet ska det finnas en uppdragsbeskrivning som beslutas 
av förbundsstyrelsen. Av uppdragsbeskrivningen ska framgå i vilken utsträckning 
gruppen får företräda förbundet utåt. 

Medel till en fokusgrupps verksamhet anslås av förbundsstyrelsen. 

Lokalföreningar 

§ 28 Lokalföreningar 
Lokalförening är förbundets lokala organisation vid universitet, högskola, eller vid andra 
arbetsplatser inom förbundets verksamhetsområde. Lokalförening har att följa 
förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut. 

Lokalförenings verksamhet regleras genom stadga för lokalförening som fastställes av 
förbundsstyrelsen efter förslag av lokalförening. 

Lokalförening har till uppgift att: 

• tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet 
med förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut 

• bedriva medlemsrekrytering. 
• ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor. 
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• ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets 
verksamhetsområde. 

• bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet. 
• verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/-föreningar. 
• rekrytera fackliga förtroendemän. 
• bedriva seminarie- och annan programverksamhet. 
• hålla förbundsstyrelsen informerad om den lokala verksamheten. 

Delföreningar  

Delföreningen är en del av lokalföreningen och förbundet  

Delföreningens medlemmar utgörs av en gruppering av medlemmar inom SULF vid 
universitet, högskola eller vid annan arbetsplats.  

Delföreningens verksamhet regleras genom stadga för delförening som fastställes av 
lokalförening efter förslag av delföreningen. 

§ 29 Medlems lokalföreningstillhörighet 
Medlem tillhör lokalförening vid det universitet eller högskola (motsvarande) där 
medlemmen är verksam. Medlem på arbetsplats där lokalförening saknas tillhör den 
största lokalföreningen på orten. 

Medlemsförslag 

§ 30 Medlemsförslag 
Medlemsförslag till förbundet kan väckas av förbundets lokalföreningar, delföreningar, 
doktorandföreningen och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden. 

Medlemsförslag ska inlämnas till SULF:s kansli förbundskansliet. Kansliet 
Förbundskansliet har att med yttrande överlämna medlemsförslaget till 
förbundsstyrelsen.   

Medlemsförslag som inkommer under ordinarie kongressår hanteras som 
kongressmotion i enlighet med § 15. 

Doktorandförening 

§ 31 SULF:s doktorandförening 
SULF:s doktorandförening är förbundets organisation för bevakning av 
doktorandrelaterade frågor. Doktorandföreningen har att följa förbundets stadgar och av 
förbundets organ fattade beslut.  

Doktorandföreningen har till uppgift att: 
• bevaka och tillvarata doktoranders intressen i enlighet med SULF:s stadga och av 

kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut. 
• bedriva medlemsrekrytering.  
• bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets ställningstaganden. 
• utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i doktorandrelaterade frågor. 
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• hålla förbundsstyrelsen informerad om doktorandföreningens verksamhet. 
• varje år i november eller december månad inom sig utse en ordinarie 

styrelseledamot till förbundsstyrelsen. 

Doktorandföreningens verksamhet och vem som får tillhöra den regleras genom 
stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen. 

Kansli 

§ 32 Förbundskansli 
Förbundet ska ha ett kansli förlagt till Stockholm, som leds av en förbundsdirektör. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att delar av förbundskansliets verksamhet kan förläggas 
på annan plats. 

SULF:s kansli Förbundskansliet bereder och verkställer beslut som fattats av 
förbundsstyrelse, förbundsstyrelsens arbetsutskott och förbundsordförande. 

Särskilda organ 

§ 33 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda kongressens val av förbundsstyrelse med suppleanter, 
revisorer och arvodesnämnd. 

Valberedningen består av sex ledamöter, varav en är sammankallande. 

Valberedningen väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie 
kongress. 

§ 34 Arvodesnämnd 
Arvodesnämnden ska besluta om arvoden till förbundsordförande, första, andra och 
tredje vice ordförande samt ordförande och vice ordförande för SULF:s 
doktorandförening. 

Arvodesnämnd består av tre ledamöter, varav en är valberedningens sammankallande. 

Arvodesnämndens ledamöter väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa 
ordinarie kongress. Förbundsdirektören är nämndens sekreterare. 

§ 35 Revisorer 
Revisorer ska granska förbundets verksamhet och räkenskaper och framlägga 
berättelse härom för kongressen. 

Två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, jämte ersättare väljs av ordinarie 
kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress. 
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Stadgeändring och upplösning 

§ 36 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar krävs antingendels att förslaget till ändring finns i kallelse 
till kongress/extra kongress dels att: 

• beslut fattas med två tredjedelars majoritet av samtliga antalet närvarande 
kongressledamöter, eller 

• likalydande beslut fattas med enkel majoritet av antalet röstande närvarande 
kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex 
månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie. 

§ 37 Upplösning 
För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut med minst två tredjedelar 
majoritet av samtliga antalet närvarande kongressledamöter vid två på varandra 
följande kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara 
ordinarie. 

Tidpunkten när SULF ska upplösas och hur SULF:s tillgångar och skulder ska 
disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet röstande 
närvarande kongressledamöter vid den kongress när det sista beslutet att upplösa 
SULF fattas. 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 4 
Förslag till stadgar i sin helhet 

Stadgar 
Sveriges universitetslärare och forskares stadgar antagna av SULF:s ordinarie 
kongress 2018 och vid extrakongressen 2019. 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 Ändamål 
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är en partipolitiskt obunden facklig 
organisation och ett professionsförbund för universitetslärare, forskare, doktorander 
samt jämförlig personal. 

Förbundets verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar. 

SULF har till uppgift att med utgångspunkt i den akademiska friheten: 

• tillvarata och bevaka enskilda medlemmars fackliga och professionella intressen 
samt att företräda medlemmar i sådana frågor. 

• verka för medlemmarnas rätt till integritet och självständighet i yrkesutövningen. 
• driva frågor av betydelse för medlemmarnas anställningsförhållanden, 

yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter. 
• verka för goda förutsättningar för högre utbildning och forskning, och att dessa tas 

tillvara för en positiv samhällsutveckling. 

§ 2 Organisation 
Förbundets verksamhet handhas av kongressen, förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens 
arbetsutskott och förbundskansliet. Särskilda uppgifter handhas av lokalföreningarna, 
delföreningarna, doktorandföreningen, förbundsrådet, revisorerna, valberedningen och 
arvodesnämnden. 

Förbundet är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. 

§ 3 Konfliktfond 
Förbundet ska ha en konfliktfond. För denna ska det finnas en av kongressen fastställd 
stadga. 

§ 4 Regler för beslut och val 
Rösträtt i kongress och andra förbundsorgan får endast utövas personligen. 

Beslut i förbundsorgan fattas med enkel majoritet av antalet närvarande röstberättigade 
om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger sittande 
sammanträdesordförande utslagsröst utom vid val med sluten omröstning då lotten 
avgör. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska 
väljas och om någon röstberättigad begär det. 
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Medlemskap 

§ 5 Medlemskap 
Medlemskap i förbundet beviljas av förbundsstyrelsen enligt regler som fastställes av 
förbundets kongress. 

§ 6 Medlems allmänna rättigheter 
Medlem äger rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som rör medlemmens 
löne- och anställningsförhållanden. 

Medlem äger också rätt att erhålla råd och stöd av förbundet i frågor som har nära 
anknytning till medlemmens löne- och anställningsförhållande och som är av principiell 
karaktär. 

Beslut om att SULF inte ska företräda medlem i rättstvistförhandling kan, om medlem 
så begär det, omprövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall. 

Beslut om SULF ska företräda medlem i  domstolsprocess eller domstolsliknande 
process  fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall. 

Vid förhandling kan medlem komma att företrädas av förhandlingsorganisation i vilken 
SULF är medlem.  

Medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från förbundet rörande 
problem som hänför sig till tid före inträdet i förbundet eller uppkommit inom tre 
månader efter inträdet, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Beslut i varje enskilt fall 
fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

§ 7 Medlems allmänna skyldigheter 
Medlem är skyldig att iaktta lojalitet gentemot förbundet, att följa dess stadgar samt 
respektera förbundets beslut och överenskommelser erlägga fastställd medlemsavgift, 
informera förbundet om förändringar gällande anställningsförhållanden och 
personuppgifter som har betydelse för medlemskapet. 

§ 8 Utträde 
Medlem beviljas utträde ur förbundet månadsskiftet efter det att utträdesanmälan 
skriftligen kommit  förbundskansliet tillhanda. Beslut tas av förbundsstyrelsen. 

Omedelbart eller tidigare utträde kan beviljas, enligt regler som fastställes av 
förbundsstyrelsen, vid medlems övergång till annat verksamhetsområde eller av annat 
särskilt skäl. 

§ 9 Uteslutning 
Medlem som har brutit mot förbundets stadgar eller genom sitt handlande allvarligt 
skadat förbundets intressen kan uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning ska fattas 
av förbundsstyrelsen. Beslutet ska fattas med två tredjedels majoritet. Sådant beslut får 
ej fattas per capsulam. 

Medlem som inte erlägger medlemsavgift utesluts ur förbundet efter beslut av 
förbundsstyrelsen. 
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Kongress 

§ 10 Kongressen 
Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ. 

§ 11 Kongressens sammansättning 
Kongressen består av 101 ledamöter, varav två ledamöter utses av SULF:s 
doktorandförening. Ledamot som utses av doktorandföreningen får inte också utses av 
lokalförening eller omvänt. De övriga 99 ledamöterna utses på följande sätt: 

Det medlemsantal som ska ligga till grund för fördelningen av kongressmandaten ska 
beräknas på antalet medlemmar i respektive aktiv lokalförening enligt notering i 
förbundets medlemsregister  den 1 december året före kongressåret. Som aktiv räknas 
en förening som  senast den 1 december kalenderåret före kongressåret genomfört ett 
årsmöte. 

Två mandat tilldelas varje aktiv lokalförening (valkorporation) med minst tio 
medlemmar. Lokalförening med färre medlemmar tilldelas inga mandat, även om de är 
aktiva. 

De kongressmandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på aktiva 
lokalföreningar med minst tio medlemmar enligt följande formel: 

 Antal medlemmar i den aktiva lokalföreningen med minst tio medlemmar * antalet 
återstående kongressmandat  

 

 Det totala antalet medlemmar i samtliga aktiva föreningar med minst tio medlemmar 

Detta avrundas till närmaste heltal nedåt. 

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av den 
heltalsavrundning som uppstod vid denna fördelning så att ett mandat tillfaller varje 
förening med tillräckligt stor heltalsavrundning. 

Vid lika storlek på heltalsavrundning vid fördelning av det sista mandatet avgörs 
företrädet genom lottning. 

Val av kongressledamöter efter tilldelning av mandat görs av lokalförening 
(valkorporation). Medlemmar i lokalförening med mindre än tio medlemmar ska beredas 
tillfälle att delta i valet av kongressledamöter i den största lokalföreningen på orten eller 
närmast liggande ort. Dessa medlemmar utgör inte grund för föreningens 
mandatberäkning i ekvationen ovan. 

Kongressledamöters mandattid löper fram till nästa ordinarie kongress. 

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt 
Närvaro- och yttranderätt vid kongressen tillkommer även förbundsstyrelseledamot, 
förbundets revisorer, valberedningen, arvodesnämnden samt SULF:s handläggande 
tjänstemän. Även annan person får medges närvaro- och yttranderätt. 

§ 13 Ordinarie kongress – kallelse, handlingar och ärenden 
Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år i november eller december månad. 
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Kallelse till kongress ska utsändas senast 30 dagar före kongressen tillsammans med 
föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast 14 dagar före 
kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende som ej 
upptagits på föredragningslista får bli föremål för behandling endast om två tredjedelar 
av närvarande kongressledamöter medger det. När det gäller ändring av stadgarna 
eller upplösning av förbundet ska dock § 36 respektive § 37 tillämpas. 

Ordinarie kongress ska behandla följande ärenden: 

• Justering av röstlängd. 
• Val av mötesordförande. 
• Val av mötessekreterare. 
• Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. 
• Fråga om kongressens behöriga utlysande. 
• Fastställande av föredragningslista. 
• Fastställande av arbetsordning. 
• Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, behandling av 

revisionsberättelse, fastställande av årsredovisning. 
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
• Budget, medlemsavgift samt konfliktfondering. 
• Propositioner. 
• Övriga ärenden som förbundsstyrelsen angivit i kallelsen eller som kongressen 

beslutar ska upptas till behandling. 
• Motioner. 
• Instruktion för valberedningen enligt 13 §. 
• Val av 

a) förbundsordförande 

b) första, andra och tredje vice förbundsordförande 

c)  tio ordinarie styrelseledamöter 

d) fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta 
ordinarie ledamot 

e) två revisorer jämte ersättare 

f) sex ledamöter i valberedning; varav en sammankallande i valberedningen och tillika 
ledamot i arvodesnämnden 

g) två ytterligare ledamöter i arvodesnämnden. 

§ 14 Extra kongress – kallelse, handlingar och ärenden 
Extra kongress sammanträder när förbundsstyrelsen finner detta erforderligt eller när 
det antal lokalföreningar som representerar minst hälften av förbundets medlemmar 
begär det eller när revisorerna begär det. 

Extra kongress ska hållas senast 30 dagar efter det att begäran inkommit till  
förbundskansliet. 

Kallelse till extra kongress ska utsändas senast 14 dagar före kongressen tillsammans 
med föredragningslista. Övriga erforderliga handlingar ska utsändas senast sju dagar 
före kongressen om inte synnerliga skäl föreligger för en senare utsändning. Ärende 
som ej upptagits på föredragningslista får ej bli föremål för behandling, om ej 
kongressen enhälligt medger det. 
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Förbundsstyrelsen får utsända förslag till beslut av extra kongress per capsulam eller i 
annan mötesform om särskilda skäl föreligger och om de som begärt extra kongress 
medger det. 

I samband med förslaget ska anges ett senaste datum när voteringssedel ska vara  
förbundskansliet tillhanda. Voteringssedel som inkommit efter voteringstidens utgång är 
ej giltig. Förslag till beslut ska utsändas senast 14 dagar före voteringstidens utgång. 

§ 15 Motion till ordinarie kongress 
Rätt att begära behandling vid kongress av visst ärende (motion) tillkommer 
lokalförening, delförening, doktorandföreningen och enskild medlem. Motion till 
ordinarie kongress ska ha inkommit till  förbundskansliet senast den 31 augusti det år 
som ordinarie kongress hålles. 

§ 16 Val 
Kongressens val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av 
valberedning. Kongressen fattar beslut om instruktion för valberedningen. 

§ 17 Protokoll 
Protokoll ska föras vid kongressens sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska 
lämnas skriftligen innan kongressen har avslutats. 

Förbundsråd 
§ 18 Förbundsrådet 

Förbundsrådet sammanträder en gång per år de år då ordinarie kongress inte infaller.  
Vid förbundsrådet ska behandlas: 

• frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsrådet. 
• frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet. 
• eventuella fyllnadsval rörande kongressvalt förtroendeuppdrag.  
• en redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av de 

beslut kongressen fattade. 
• en redovisning från förbundsstyrelsen av förbundets ekonomi.  

Utöver eventuella fyllnadsval kan förbundsrådet inte fatta för förbundet bindande beslut. 

§ 19 Förbundsrådets sammansättning  
Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen, två ombud per lokalförening och två ombud 
för doktorandföreningen. För ombuden ska det utses suppleanter.  

§ 20 Förbundsrådets sammanträden  
Förbundsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Kallelser ska sändas 
senast fjorton dagar före sammanträdet. Extra sammanträde med förbundsrådet hålls 
då förbundsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av lokalföreningarna begär 
det.  
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Förbundsordföranden är ordförande vid förbundsrådets sammanträden.   

Revisorer har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets sammanträden. 

Förbundsrådets valärenden ska beredas av kongressens valberedning. 
Valberedningens ledamöter har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid förbundsrådets 
behandling av valärenden. 

Förbundskansliets tjänstemän har efter särskild kallelse närvaro- och yttranderätt vid 
förbundsrådets sammanträden. 

§ 21 Röstning vid fyllnadsval  
Vid fyllnadsval har lokalföreningen samma antal röster som lokalföreningen hade 
kongressmandat vid senaste kongressen. Doktorandföreningen har två röster. Ledamot 
i förbundsstyrelsen har inte rösträtt. Lokalförening som tillkommit under 
kongressperioden har inte heller rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.  

Förbundsstyrelse 

§ 22 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. 
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet samt företräder förbundet. 

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, första, andra och tredje vice 
förbundsordförande och elva övriga ledamöter samt fem suppleanter. Val till 
förbundsstyrelsen sker av kongress enligt § 13 och av doktorandföreningen enligt § 31. 

Lokal facklig organisation för de anställda inom förbundet har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträde. 

§ 23 Kallelser och uppgifter 
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en 
tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter eller revisorerna skriftligt begär det. Vid 
sådan begäran ska förbundsstyrelsen sammanträda senast 14 dagar efter det att 
begäran inkommit till förbundskansliet . 

Det åligger förbundsstyrelsen att: 

• verkställa kongressens beslut. 
• bereda ärenden till kongressen. 
• handha förbundets angelägenheter och fatta beslut i sådana ärenden som ej 

ankommer på kongressen. 
• fastställa instruktion för förbundsdirektören. 
• kalla till förbundsrådets sammanträden i enlighet med § 20. 
• besluta om ledamöter till Saco-S representantskap för förbundets räkning. 
• på delegation av Saco-S besluta om godkännande av Saco-S-förenings stadgar i 

de fall förbundet är kontaktförbund. 
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§ 24 Beslut och protokoll 
Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet valda styrelseledamöter 
inklusive tjänstgörande suppleanter samt ordförande eller minst en vice ordförande är 
närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning i protokollet ska 
anmälas innan förbundsstyrelsens sammanträde har avslutats. 

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätten i viss fråga till dess arbetsutskott, 
enskild ledamot eller förbundskansliet. Beslut om anslutning av SULF till 
förhandlingsorganisation samt anställning och entledigande av förbundsdirektör får 
dock ej delegeras. Beslut som fattas, i förbundsstyrelsens ställe, med stöd av 
delegation eller på grund av ärendets brådskande natur ska rapporteras till 
förbundsstyrelsen. 

§ 25  Förbundsstyrelsens arbetsutskott 
Förbundsstyrelsens arbetsutskott består av förbundsordförande, första, andra och 
tredje vice förbundsordförande. 

Det åligger förbundsstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut efter delegation av 
förbundsstyrelsen. Därutöver åligger det förbundsstyrelsens arbetsutskott att: 

• bereda frågor som ska föreläggas förbundsstyrelsen. 
•  besluta i enlighet med § 6. 

Förbundsstyrelsens arbetsutskott äger rätt att: 

• fatta beslut i ärende som på grund av sin brådskande natur ej kan behandlas av 
förbundsstyrelsen. 

• delegera beslutanderätten i visst ärende till enskild ledamot av förbundsstyrelsens 
arbetsutskott eller till förbundskansliet. 

Beslut som fattas av förbundsstyrelsens arbetsutskott ska rapporteras till 
förbundsstyrelsen. Beslut som fattas, i arbetsutskottets ställe, med stöd av delegation 
ska rapporteras till arbetsutskottet och förbundsstyrelsen. 

§ 26 Förbundsordförande 
Förbundsordförande ska: 

• leda förbundsstyrelsens arbete. 
• företräda förbundet. 

Förbundsordföranden äger rätt att fatta beslut som på grund av sin brådskande natur ej 
kan behandlas av förbundsstyrelsen eller dess arbetsutskott. 

Beslut som fattas av förbundsordförande på grund av ärendets brådskande natur ska 
rapporteras till förbundsstyrelsens arbetsutskott och förbundsstyrelsen. 

Vid förfall för förbundsordförande övertas ordförandens uppgifter  i första hand av förste 
vice ordförande, i andra hand av andre vice ordförande och i tredje hand av tredje vice 
ordförande.. 
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Lokalföreningar 

§ 28 Lokalföreningar 
Lokalförening är förbundets lokala organisation vid universitet, högskola, eller vid andra 
arbetsplatser inom förbundets verksamhetsområde. Lokalförening har att följa 
förbundets stadgar och av förbundets organ fattade beslut. 

Lokalförenings verksamhet regleras genom stadga för lokalförening som fastställes av 
förbundsstyrelsen efter förslag av lokalförening. 

Lokalförening har till uppgift att: 

• tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet 
med förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut 

• bedriva medlemsrekrytering. 
• ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor. 
• ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets 

verksamhetsområde. 
• bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet. 
• verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/-föreningar. 
• rekrytera fackliga förtroendemän. 
• bedriva seminarie- och annan programverksamhet. 
• hålla förbundsstyrelsen informerad om den lokala verksamheten. 

Delföreningar  

Delföreningen är en del av lokalföreningen och förbundet  

Delföreningens medlemmar utgörs av en gruppering av medlemmar inom SULF vid 
universitet, högskola eller vid annan arbetsplats.  

Delföreningens verksamhet regleras genom stadga för delförening som fastställes av 
lokalförening efter förslag av delföreningen. 

§ 29 Medlems lokalföreningstillhörighet 
Medlem tillhör lokalförening vid det universitet eller högskola (motsvarande) där 
medlemmen är verksam. Medlem på arbetsplats där lokalförening saknas tillhör den 
största lokalföreningen på orten. 

Medlemsförslag 

§ 30 Medlemsförslag 
Medlemsförslag till förbundet kan väckas av förbundets lokalföreningar, delföreningar, 
doktorandföreningen och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden. 

Medlemsförslag ska inlämnas till förbundskansliet. Förbundskansliet har att med 
yttrande överlämna medlemsförslaget till förbundsstyrelsen.   

Medlemsförslag som inkommer under ordinarie kongressår hanteras som 
kongressmotion i enlighet med § 15. 
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Doktorandförening 

§ 31 SULF:s doktorandförening 
SULF:s doktorandförening är förbundets organisation för bevakning av 
doktorandrelaterade frågor. Doktorandföreningen har att följa förbundets stadgar och av 
förbundets organ fattade beslut.  

Doktorandföreningen har till uppgift att: 
• bevaka och tillvarata doktoranders intressen i enlighet med SULF:s stadga och av 

kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut. 
• bedriva medlemsrekrytering.  
• bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets ställningstaganden. 
• utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i doktorandrelaterade frågor. 
• hålla förbundsstyrelsen informerad om doktorandföreningens verksamhet. 
• varje år i november eller december månad inom sig utse en ordinarie 

styrelseledamot till förbundsstyrelsen. 

Doktorandföreningens verksamhet och vem som får tillhöra den regleras genom 
stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen. 

Kansli 

§ 32 Förbundskansli 
Förbundet ska ha ett kansli förlagt till Stockholm, som leds av en förbundsdirektör. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att delar av förbundskansliets verksamhet kan förläggas 
på annan plats. 

Förbundskansliet bereder och verkställer beslut som fattats av förbundsstyrelse, 
förbundsstyrelsens arbetsutskott och förbundsordförande. 

Särskilda organ 

§ 33 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda kongressens val av förbundsstyrelse med suppleanter, 
revisorer och arvodesnämnd. 

Valberedningen består av sex ledamöter, varav en är sammankallande. 

Valberedningen väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie 
kongress. 

§ 34 Arvodesnämnd 
Arvodesnämnden ska besluta om arvoden till förbundsordförande, första, andra och 
tredje vice ordförande samt ordförande och vice ordförande för SULF:s 
doktorandförening. 

Arvodesnämnd består av tre ledamöter, varav en är valberedningens sammankallande. 
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Arvodesnämndens ledamöter väljs vid ordinarie kongress för tiden till och med nästa 
ordinarie kongress. Förbundsdirektören är nämndens sekreterare. 

§ 35 Revisorer 
Revisorer ska granska förbundets verksamhet och räkenskaper och framlägga 
berättelse härom för kongressen. 

Två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, jämte ersättare väljs av ordinarie 
kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress. 

Stadgeändring och upplösning 

§ 36 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar krävs dels att förslaget till ändring finns i kallelse till 
kongress/extra kongress dels att: 

• beslut fattas med två tredjedelars majoritet av antalet närvarande 
kongressledamöter, eller 

• likalydande beslut fattas med enkel majoritet av antalet närvarande 
kongressledamöter vid två på varandra följande kongresser, med minst sex 
månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie. 

§ 37 Upplösning 
För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut med minst två tredjedelar 
majoritet av antalet närvarande kongressledamöter vid två på varandra följande 
kongresser, med minst sex månader emellan. Minst en kongress ska vara ordinarie. 

Tidpunkten när SULF ska upplösas och hur SULF:s tillgångar och skulder ska 
disponeras efter upplösningen ska beslutas med enkel majoritet av antalet närvarande 
kongressledamöter vid den kongress när det sista beslutet att upplösa SULF fattas. 
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Utskott A - motioner och 
motionssvar



Motion nummer 1 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Omröstningar vid SULF:s kongress skall 
endast kräva majoritet av närvarande 
ledamöter    
I SULFs proposition ”Förändringar i förbundsstadgarna” är ett förslag i propositionen att 
minska antalet kongressledamöter från 101 till mellan 75 och 81. Förändringen skulle i 
första hand komma att innebära att större SULF-föreningar kan komma att få en 
representant mindre. Vi anser inte att detta löser problemet med svårigheter att uppnå 
kvalificerad majoritet vid omröstningar. Ett bättre alternativ är, menar vi, att utgå ifrån 
antalet ledamöter som faktiskt är närvarande vid kongressen.  

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar: 
• att omröstningar vid SULFs kongress skall kräva majoritet av närvarande

ledamöter, snarare än majoritet i förhållande till det totala antalet möjliga
ledamöter.
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Motion nr 1 från SULF/Lund 
Omröstningar vid SULF:s kongress skall 
endast kräva majoritet av närvarande 
ledamöter    
 

SULF/Lund hemställer  
 

1. att omröstningar vid SULFs 
kongress skall kräva majoritet av 
närvarande ledamöter, snarare än 
majoritet i förhållande till det totala 
antalet möjliga ledamöter. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionen.  

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
De formuleringar om omröstningsförfaranden som finns i SULF:s gällande stadgar är, 
både i sig och tillsammans med det låga deltagandet vid SULF:s kongresser, 
problematiska när det gäller stadgeförändringar. Syftet med majoritetsreglerna är att 
säkerställa att stadgeändringar kan genomdrivas bara under fullt demokratiska former, 
och liknande regleringar finns i alla seriösa föreningsstadgar. I SULF:s fall har 
kombinationen av att man räknar den kvalificerade majoriteten av det totala antalet 
mandat och att lokalföreningar uteblir lett till att alla stadgeändringar tvingats gå igenom 
två kongresser, varav en extrakongress. 

Styrelsen proposition Reglering av SULF:s arbete och styre – En reviderad stadga 
innehåller den föreslagna ändringen men också skrivningar som syftar till att förhindra 
att enklare majoritetsregler kan användas för att driva igenom icke förankrade beslut. 
Eftersom motionärernas förslag inte innehåller sådana spärrar menar styrelsen att det 
inte kan bifallas, men att andemeningen i motionen motsvaras av de i propositionen 
föreslagna ändringarna i stadgarna. 

 



Motion nummer 2 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Att leva som man lär – om de interna 
demokratiska processerna  
Omorganisationen av SULF:s kansli 2019 resulterade i uppsägning av lokala 
ombudsmän i bland annat Uppsala och Linköping, vilket fick stora konsekvenser för 
såväl medlemmar som lokala styrelser på berörda lärosäten. De lokala SULF-
föreningarna fick vetskap om den planerade omorganisationen av kansliet mycket sent i 
processen genom sina egna ombudsmän och förbundsstyrelsen fick kännedom om 
beslutet först via upprörda medlemmar. Beslutsprocessen som föregick 
omorganisationen uppvisar därmed tydliga brister vad beträffar medlemmarnas och 
arbetstagarnas delaktighet. Oavsett vilken motivering som låg bakom omorganisationen 
anser vi att kommunikation, transparens, dialog och medbestämmande måste utgöra 
ett nödvändigt och naturligt inslag i beslutsprocesser inom arbetstagarorganisationer 
vars främsta syfte bland annat är att säkerställa att vår motpart arbetsgivaren lever upp 
till våra krav i dessa avseenden. Det är med andra ord inte omorganisationen i sig vi är 
kritiska till, utan den icke-demokratiska process som ledde fram till den. 

Vår inställning är att SULF:s trovärdighet i allmänhetens och medlemmarnas ögon helt 
står och faller med att SULF i varje enskild situation agerar med utgångspunkt från sina 
egna värderingar och målsättningar i det dagliga arbetet inom den egna organisationen. 
Alla beslutsprocesser inom organisationen måste således genomsyras av transparens 
och delaktighet samt demokratisk förankring och fackligt inflytande. 

Notera att den andra att-satsen nedan inte har någon inverkan på den 
stadgeproposition som förbundsstyrelsen lämnar in till kongressen. 

SULF/Linköping och SULF/Uppsala hemställer åt 
kongressen: 
• att kongressen ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att säkerställa att SULF:s

interna beslutsprocesser lever upp till de krav vi ställer på vår motpart
arbetsgivaren.

• att efter andra stycket i § 1 av SULF:s stadgar lägga till följande mening:
Förbundets interna verksamhet skall organiseras i överensstämmelse med
förbundets värderingar.
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Motion nr 2 från SULF/Linköping och 
SULF/Uppsala 
Att leva som man lär 
 

SULF/Linköping och 
SULF/Uppsala hemställer  
 

1. att kongressen ger i uppdrag till 
förbundsstyrelsen att säkerställa att 
SULF:s interna beslutsprocesser 
lever upp till de krav vi ställer på vår 
motpart arbetsgivaren. 

2. att efter andra stycket i § 1 av 
SULF:s stadgar lägga till följande 
mening: 
Förbundets interna verksamhet 
skall organiseras i 
överensstämmelse med förbundets 
värderingar. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionen.  

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Motionen handlar både om SULF som arbetsgivare och SULF som en demokratisk 
organisation. Motionärerna menar att en verksamhetsförändring som genomfördes 
2020 inte förbereddes på ett sätt som motsvarar de krav förbundet ställer på sin 
motpart arbetsgivaren. Förbundsstyrelsen delar inte den uppfattningen. 

Det är självklart att förändringar ska genomföras transparant. I detta fall involverades 
förbundsstyrelsens arbetsutskott – som enligt förbundets stadgar anställer och 
entledigar förbundets kansliets personal – på ett mycket tidigt stadium. Förhandlingar 
genomfördes i flera steg med den lokala fackliga föreningen Saco-vid-SULF och med 
de berörda medarbetarnas medlemsförbund. Det problem som förelåg, nämligen att 
förbundet behövde fler förhandlande ombudsmän, var sedan länge känt. De berörda 
anställda erbjöds fortsatt anställning under förutsättning att de var villiga att bli 
förhandlande ombudsmän. De fick goda avgångsvillkor när de tillbakavisade 
erbjudandet. 

Motionärerna menar också att det är rimligt att medlemmarna ges inflytande över hur 
SULF:s kansli är organiserat. Ur demokratisynvinkel tycks detta oproblematiskt, men 
om det gäller en fråga där medlemmar kan tänkas ha olika intressen är det möjligen 
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mindre lämpligt. Verksamhetsförändringen gjordes för att samtliga SULF- och Saco-S-
medlemmar och förtroendevalda vid lärosäten där SULF är kontaktförbund skulle få 
mer omfattande stöd och rör alltså betydligt fler än medlemmarna vid de berörda 
lärosätena. Förändringen förankrades tidigt i processen hos förbundsstyrelsens 
arbetsutskott som är de representanter för de förtroendevalda som har insyn i kansliets 
arbete i denna fråga. Dessutom är det av arbetsmiljöskäl nödvändigt att frågan om 
kansliets organisering är en del av den arbetsmiljöansvariga chefens ansvarsområde. I 
förbundsstyrelsens instruktion till förbundsdirektören anges att hon ansvarar för 
arbetsmiljön. Gentemot vår motpart kräver vi att den som är ansvarig för arbetsmiljön 
också har möjlighet att fatta nödvändiga beslut. Det är rimligt att samma ordning råder 
på förbundskansliet. 

Motionens första att-sats vill att kongressen ska ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
säkerställa att beslutsprocesser lever upp till de krav vi ställer på vår motpart. 
Förbundsstyrelsen menar att man gör det genom att det arbetsmiljöansvar man 
avkräver förbundsdirektören, och att man genom ordföranden följer upp att 
förbundsdirektören sköter sina åligganden. 

Motionens andra att-sats föreslår ett tillägg till stadgarnas § 1. Förbundsstyrelsen 
menar att nuvarande skrivning att ”verksamheten bygger på grundläggande 
demokratiska värderingar” täcker in även verksamhetens organisering. 
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Tillsammans är vi starka 
– SULF:s strategi för rekrytering



  

 

 

 

Förbundsstyrelsens proposition  

Tillsammans är vi starka  
– SULF:s strategi för rekrytering    
 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 
• att anta dokumentet ”Tillsammans är vi starka – SULF:s proposition för 

rekrytering”. 
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Tillsammans är vi starka  
– SULF:s strategi för rekrytering  
 

SULF:s huvuduppgift är att tillvarata och bevaka enskilda medlemmars fackliga och 
professionella intressen samt att företräda medlemmar i sådana frågor. För att fullgöra 
detta uppdrag behöver SULF legitimitet, inte bara genom att vara en seriös debattör 
utan också genom att förbundet representerar en betryggande andel av landets 
doktorander, universitetslärare och forskare.  

Ett ökat antal medlemmar ger också möjlighet till bättre genomslag i lokala diskussioner 
kring frågor om medlemmarnas möjligheter att utöva sin profession på bästa sätt. 
Lyckas SULF rekrytera och aktivera ännu fler medlemmar ökar förbundet sitt inflytande. 
Därför är det viktigt att förbundet under kommande kongressperiod fortsätter sin 
satsning på att rekrytera fler medlemmar. 

Under den gånga kongressperioden har flera särskilda satsningar på rekrytering 
genomförts. Nedanstående är två av många exempel på rekryteringsaktiviteter under 
den gånga kongressperioden. 

Centralt stöd behövs 
Under våren 2018 genomfördes ett pilotprojekt kring rekrytering av doktorander. Det 
bestod i två av två delar. Förbundet inhämtade adresser till nyantagna doktorander för 
att göra direktutskick vid några utvalda lärosäten. Utskicken administrerades helt av 
förbundets centrala kansli. För att förstärka effekten av utskicken genomfördes ett 
doktorandseminarium tillsammans med den lokala SULF-föreningen. Genom att ha ett 
starkt centralt administrativt stöd till den lokala föreningen i genomförandet av 
föreläsningen minskade arbetsbördan för de lokala föreningarna. Flera seminarier 
genomfördes med samma metodik under hösten 2018 och under 2019. 
Utvärderingarna visade att det varit framgångsrikt att satsa på en tydlig målgrupp. Det 
har ökat kännedomen om SULF hos en målgrupp som befinner sig i början av den 
akademiska karriären. Vidare visade utvärderingarna att ett starkt centralt stöd till de 
lokala föreningarna underlättade genomförande av de lokala doktorandseminarierna.  

Annonsering ger resultat 
I samband med pandemin våren 2020 genomfördes en digital satsning med ökad 
annonsering via Facebook, annonser vid Google-sökningar samt annonser i samband 
med artiklar om högskolan i våra stora tidningar. Budskapet var bland annat att 
inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och att SULF har kunskap kring 
universitetslärare och forskares arbetsvillkor. Trygghet och kunskap om villkor var 
högaktuella frågeställningar i samband med den osäkerhet som pandemin initialt 
medförde. Resultatet var lyckat. Under mars och april fick vi 377 nya medlemmar vilket 
ska jämföras med i genomsnitt 254 medlemmar under samma period sedan 2014. 
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Inriktningen på förbundets rekryteringsarbete  
De samlade erfarenheterna av förbundets rekryteringsarbete gör att förbundsstyrelsen 
föreslår nedanstående inriktning för att öka förbundets medlemsantal under 
kongressperioden 2022-2024. 

1. Syns vi inte så finns vi inte 
Genom att stärka förbundets marknadsföring ökar vi synligheten och kännedomen om 
SULF och vårt erbjudande. All tillgänglig kunskap visar att rekryteringsframgångar 
kräver synlighet. Presumtiva medlemmar måste känna till SULF och vårt erbjudande. 
Synlighet uppnås vanligtvis på två sätt: genom marknadsföring samt opinionsbildning. 
Marknadsföring innefattar bland annat annonsering i olika medier, affischer och annat 
tryckt material, direktutskick och aktiviteter. Det är också viktigt att våga segmentera 
marknadsföringen till olika målgrupper. Vi kan inte säga allt till alla. Med tydliga 
målgrupper och anpassade budskap ökar vi möjligheterna att nå fram med vårt 
erbjudande. 

2. Presumtiva medlemmar finns ofta digitalt 
Det räcker inte med att annonsera i traditionella kanaler. Förbundet måste också finnas 
i presumtiva medlemmars läsplattor, mobiltelefoner och andra relevanta digitala arenor. 
Under den gångna kongressperioden har SULF synts mer i digitala kanaler. Korta 
filmer via sulf.se och YouTube, Facebook och Twitter är numera etablerade digitala 
kanaler. Pandemin har också inneburit ett större antal digitala seminarier och kurser. 
Det är bra men det finns fler vägar. Förbundet måste öka sin digitala närvaro genom 
ökad aktivitet på fler plattformar samt genom ökad digital annonsering. 

3. Ett förbund som sticker ut i debatten 
Ett annat sätt att öka synligheten är genom opinionsbildning. För att lyckas måste 
förbundets opinionsbildning uppfattas som kraftfull, relevant och framgångsrik. Genom 
att fokusera på några få frågor och driva dessa kraftfullt ökar genomslaget och därmed 
synligheten. Men det är också viktigt att frågorna som förbundet driver uppfattas som 
relevanta av presumtiva medlemmar. Enkla budskap ökar chansen att slå igenom i det 
brus som finns. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vissa frågor är komplexa 
vilket kan vara utmaning, det enkla får inte bli banalt. SULF måste alltid uppfattas som 
en seriös och kunnig organisation i vår opinionsbildning.  

4. Nöjda medlemmar ger fler medlemmar 
Rekryteringen kollegor emellan är viktig och SULF-medlemmar som i förbifarten 
rekryterar nya eller gamla kollegor behövs för att öka antalet medlemmar i SULF. Nöjda 
medlemmar ökar inte bara möjligheten till rekrytering av nya medlemmar det är också 
en grund för engagemang på det egna lärosätet. För att lyckas i de medlemsvårdande 
aktiviteterna ska stödet till lokala SULF-föreningar utvecklas, bland annat för att 
underlätta medlemsvårdande aktiviteter på respektive lärosäte. 

5. Lära av varandra 
För att underlätta rekrytering är det viktigt att de lokala företrädarna ständigt får 
möjligheten att utveckla det lokala rekryteringsarbetet. Ett sätt är att lära av varandra. 
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Därför ska förbundet erbjuda SULF-förtroendevalda arenor för utbyte av idéer och 
erfarenheter kring rekrytering.  

6. SULF ska vara bäst på facklig information på engelska  
Många av förbundets presumtiva medlemmar är inte svensktalande. Redan idag syns 
det i förbundets utbud av aktiviteter och information. Merparten av den information som 
behövs för att hantera sitt medlemskap finns idag på engelska. Även information kring 
anställningsvillkor och lön finns översatta till engelska. Många av våra aktiviteter sker 
på engelska. För att nå fram till de med annat modersmål än svenska ska SULF 
fortsätta utveckla aktiviteter, information och rekryteringsmaterial på engelska. 

7. Våga!  
I jämförelse med andra förbund behöver SULF uppfattas som ett förbund i framkant. 
Därför behöver vi utveckla nya arbetsformer inom rekryteringsområdet och våga testa 
nya vägar.  

8. Fastställ årliga rekryteringsmål 
För att tydliggöra rekryteringens betydelse för förbundet bör förbundsstyrelsen fastställa 
årliga rekryteringsmål. Att ställa upp tydliga mål att arbeta mot ökar skärpan i 
förbundets rekryteringsarbete. Målen fastställs i förbundets årliga verksamhetsplan. De 
bör vara offensiva och gälla på nationell nivå. På sikt kan även lokala rekryteringsmål 
övervägas.   
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Förbundsstyrelsens proposition  

SULF:s lokalföreningar - hjärtat i förbundet 
- Om förutsättningar för aktiva och engagerade lokalföreningar  
 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 
• att uppdra till förbundsstyrelsen att under kongressperioden genomföra ett 

förbundsövergripande arbete för att stärka SULF:s lokalföreningar.  
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SULF:s lokalföreningar - hjärtat i förbundet 
- Om förutsättningar för aktiva och engagerade lokalföreningar    

Bakgrund 
SULF:s lokalföreningar är hjärtat i förbundets demokratiska processer. Det är 
lokalföreningarna som utser ombud till förbundets kongress och förbundsråd. Det är 
lokalföreningarna som skriver motioner och svarar på remisser, vårdar och rekryterar 
medlemmar och utgör förbundets ansikte på plats vid lärosätet och i vardagen.  Det är 
genom lokalföreningarna som många av förbundets medlemmar hittar möjligheten att 
uttrycka sitt engagemang, påverka förbundets politik och att sätta agendan för 
förbundets verksamhet. 

Men det är vilseledande att prata om SULF:s lokalföreningar som om föreningen i sig 
själv magiskt ordnade evenemang och pratade med medlemmar. I själva verket är det 
föreningens förtroendevalda, bland annat i form av föreningens styrelse, som gör allt 
detta. SULF-medlemmar som väljer att ge av sin tid och sitt engagemang för att SULF, 
deras fack- och professionsförbund, ska synas och växa. SULF-förtroendevalda 
engagerar sig för att medlemmarna ska ha en stark och kunnig röst med rötter i 
vardagsproblemen på institutionen.  

Det kommer dock allt fler signaler från SULF:s lokalföreningsstyrelser om att arbetet 
blivit svårare. Det lokala arbetet är väldigt skört och det räcker med att en driftig och 
handlingskraftig ordförande avslutar sitt uppdrag, byter lärosäte eller går i pension för 
att hela arbetet ska gå i stå. Vid flera stora lärosäten saknas idag SULF-föreningar, vid 
andra är de papperstigrar och från lärosäten där det fortfarande finns aktiva SULF-
föreningar uttrycks oro för framtiden.  

SULF-föreningarnas utmaningar  
Aktivitet och engagemang i SULF-föreningen konkurrerar alltid med andra prioriteringar 
i medlemmarnas liv. Men i en tid när universitetslärares, forskares och doktoranders 
arbetstid är pressad från alla håll, när mer administrativt arbete läggs på den enskilde 
läraren och IT-stressen bland medlemmarna ökar, blir det allt svårare att övertyga 
medlemmar att avsätta tid för arbete i den lokalfackliga SULF-styrelsen.  

Lägg till detta en långsamt pågående förskjutning i medlemmarnas syn på sin fackliga 
organisation. Allt fler ser på förbundet som en tillhandahållare av en tjänst snarare än 
som medlemskap i en demokratisk organisation vilket kräver engagemang och aktivitet. 
För tillresta medlemmar är svensk fackföreningsrörelse okänd. Att SULF-föreningarnas 
inre arbete bedrivs på svenska är ett hinder för de som ännu inte lärt sig språket. 

Även när det varit möjligt att hitta intresserade och engagerade lokala SULF-
förtroendevalda finns utmaningar. För många lokala SULF-föreningar har enda sättet 
att fylla en styrelse varit att samordna det lokala SULF och Saco-S arbetet. Det har 
praktiska vinster, gör att det är lättare att fylla platserna i SULF-styrelsen, men gör ofta 
att det lokala SULF-arbetet står tillbaka för det mer reaktiva och konkreta Saco-S 
arbetet. Även detta innebär ett hinder för icke-svenskspråkiga eftersom Saco-S-arbete 
måste bedrivas på svenska. 

Även vid lärosäten där SULF-föreningen och dess styrelse har en stark egen identitet 
finns utmaningar för de förtroendevalda att avsätta tid för SULF-arbetet. Till skillnad 
från den lokala Saco-S verksamheten har SULF:s lokala förtroendevalda inte möjlighet 
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att arbeta på facklig förtroendemannatid med nedsättning i tjänsten. Istället är SULF-
föreningens lokala förtroendevalda hänvisade till de tio dagarnas ledighet med lön för 
fackligt arbete i Villkorsavtal-T eller att ta av sin fritid.  

Lokala SULF-ordförande upplever ibland oklarheter kring föreningens roll och syfte, att 
det är svårt att skilja på SULF och Saco-S verksamhet, men också att det är svårt att 
motivera SULF-styrelsen och att fördela arbetet inom den. Det upplevs ibland också 
som att det stöd som erbjuds av kontaktombudsmännen och SULF:s förbundskansli är 
otillräckligt känt i organisationen och att nya lokala SULF-föreningsordföranden inte får 
den introduktion till förbundet, det lokala SULF-arbetet eller praktiskt styrelsearbete 
som behövs.  

Under 2015-2020 har dessutom formerna för stöd till föreningarna förändrats. 
Verksamhetsförändringar på förbundskansliet har gjort att samtliga föreningar får mer 
tid med sin kontaktombudsman, men med den bieffekten att föreningar som tidigare 
hade en lokal placerad ombudsman som resurs i SULF-arbetet inte längre har tillgång 
till en sådan. I likhet med andra föreningar får dessa idag stöd av kontaktombuds-
mannen och övriga resurser på SULF:s kansli (se bilaga 1). Samtidigt efterfrågar också 
många lokala föreningar fler former/arenor för erfarenhetsutbyte med varandra. 

Hjälp och stöd finns – men … 
Förbundskansliet har de senaste två decennierna satsat på att förstärka och utveckla 
stödet till SULF:s föreningar. Kontaktombudsmännens roll som bollplank och stöd har 
förstärkts och förtydligats. Organisationsförändringar på kansliet har gjort att mer tid 
kan avsättas från kontaktombudsmannen för respektive SULF-förening. Därutöver har 
strukturstöd (handböcker, mallar, årshjul, guider, checklistor, med mera), praktisk hjälp 
med genomförande av evenemang (utskick av inbjudan, ta emot anmälningar, 
affischer, med mera) och lokala utbildningar för styrelsen (både sakfrågor och 
styrelsearbete) utvecklats. En mer fullständig beskrivning finns i bilaga 1.Under 
pandemin har dessutom de digitala arbetsformerna utvecklats och öppnat för fler och 
bättre erfarenhets- och informationsutbytesmöten för förtroendevalda utan tidskrävande 
resor. Idag är dessa helt svenskspråkiga vilket utgör ett tillgänglighetshinder. 

Men det behövs mer. 

En aktiv förening börjar med en engagerad medlem, med att förtroendevalda upplever 
uppdraget som givande och utvecklande. Där lust snarare än plikt driver intresset och 
engagemanget. Det behövs mer stöd men också andra åtgärder för att göra det 
uppdraget som förtroendevald utvecklande och givande.  

I arbetet för aktiva och engagerade SULF-föreningar måste makten att formulera 
problemet och idéerna till lösningar tillhöra medlemmarna och de lokalt förtroendevalda 
i SULF-föreningarna. Annars riskerar ett utvecklat stöd missa målet och åtgärda 
symtom snarare än grundproblem.  

Därför föreslås ett förbundsövergripande arbete, i vilket SULF:s lokala förtroendevalda 
står i centrum, äga rum under kongressperioden 2022-2024 med avrapporterings-
skyldighet till kongressen 2024. Arbetet ska sikta på att göra det enkelt och attraktivt att 
vara SULF-förtroendevald och undanröja tillgänglighetshinder.  
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Förbundsövergripande arbete genom en förbundsdialog 
För att skapa bättre förutsättningar för aktiva och engagerade förtroendevalda i SULF:s 
lokalföreningar föreslår förbundsstyrelsen att kongressen fattar beslut om ett 
förbundsövergripande arbete under den kommande kongressperioden.  
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Bilaga 1 

Stöd som erbjuds SULF-föreningarna idag 
Idag erbjuds lokala SULF-föreningar stöd via tre kanaler: kontaktombudsmannen, 
SULF:s förtroendemannasidor på webben samt övrigt kanslistöd. 
Kontaktombudsmannen erbjuder coachning och bollplank samt styrelseutbildning. 
Förtroendemannasidorna innehåller mängder med strukturstöd såsom handböcker, 
årshjul, guider, checklistor, med mera. Kansliet i övrigt erbjuder bland annat praktisk 
hjälp i genomförande av evenemang, hjälp med skrivande av debattartiklar och 
hantering av föreningens ekonomi. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av det 
stöd som erbjuds idag:  

Kontaktombudsmannen 
I arbetsuppgifterna för en ombudsman i förhållande till SULF-föreningar utan 
partsställning ingår att: 

• Utgöra en länk mellan SULF:s kansli och lokalföreningen i professionsfrågor, 
utbildningspolitiska frågor samt aktuella förbundsstyrelsefrågor 

• Erbjuda stöd för lokalföreningens verksamhet i verksamhetsplanering, rekrytering 
och genomförande av verksamhet 

• Stötta och bistå förtroendevalda i samarbete inom lärosätesregionerna 

Områden där kontaktombudsmannen kan erbjuda stöd och information: 

• Strategiskt stöd i planering av den lokala verksamheten  
• Styrelseutveckling och styrelseutbildning 
• Bidra till rekrytering av nya medlemmar  
• Uppmuntra och stödja regionalt samarbete  
• Erbjuda bollplank kring förbundets politiska diskussioner 
• Erbjuda stöd i förbundsinterna processer  
• Bistå med information om stöd och hjälp som kan fås från förbundskansliet 
• Informera om förtroendemannasidornas innehåll 
• Tipsa om olika föreningshandböcker (rekryteringshandbok, 

verksamhetsplaneringshandbok och ekonomisk handbok)  
• Informera om stöd från SULF:s kommunikationsenhet vid lokala evenemang eller 

framtagande av affischer.  
• Erbjuda stöd (om så efterfrågas) för att skapa kontinuitet vid byte av styrelse  
• Erbjuda hjälp (om så behövs) med att introducera nya styrelsemedlemmar i 

SULF:s arbete  

Förtroendemannasidorna 
På förtroendemannasidorna finns bland annat följande strukturstöd för att underlätta för 
lokala SULF-föreningar. 

• Allmän hjälp 
o Mina sidor (För SULF-föreningens ordförande finns här möjlighet att se 

medlemsutvecklingen och ta ut medlemslistor) 
o Lista över föreningarnas kontaktombudsmän  
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o Anmälan av nya förtroendevalda till SULF:s kansli 
 

• Stöd att ordna verksamhet 
o Beställ oss – för beställning av seminarier och föreläsningar 
o Länk till kommunikationsavdelning – för hjälp med affischer, inbjudningar, 

utskick, debattartiklar med mera. Mejla oss! 
o Åtta tips för att skriva en debattartikel 

 
• Beställ material 

o Beställ SULF-material och profilprodukter 
o Beställ SULF-rollup 
o Beställ SULF:s skriftserie 
 

• Inför årsmötet 
o SULF-föreningens mallstadgar 
o Fem tips inför årsmötet 
o Exempel på en årsmöteskallelse 
o Hjälp med föreningskunskap – stadgar, formalia, med mera 

 
• Verksamhetsplanering 

o Handbok för verksamhetsplanering 
o Mall för SULF-föreningens verksamhetsplan- och budget  

 
• Rekrytering 

o SULF:s rekryteringshandbok 
o Mallar för rekryterande mejl 
o Checklista för SULF-evenemang 

 
• Medlemslistor och medlemsutveckling 

o SULF:s medlemsstatistik 
o Din förenings medlemsutveckling tillgänglig för föreningens ordförande via 

Mina sidor 
 

• Ekonomi 
o SULF:s ekonomihandbok 
o Årligt budgetäskande och ansökan om extra medel 
o Information om hur mycket pengar föreningen har kvar av årets budget 
o Försättsblad till faktura 
o Blankett vid kontantutlägg 

 
• Utbildning för styrelsen 

o Anmälan till SULF:s elektroniska grundkurs för SULF-förtroendevalda 
o Information om och möjlighet att anmäla sig till SULF:s kursutbud 

 
• SULF:s organisation och politik 

o SULF:s vision 
o SULF:s kongress (information om) 
o Hjälp med förbundets politiska frågor 
o Information om SULF:s förbundsråd 
o Information om SULF:s föreningar 

 

 

mailto:kommunikation@sulf.se
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SULF:s kansli 
SULF:s kansli erbjuder olika former av direktstöd till SULF:s föreningar:  

• SULF:s kommunikationsavdelning hjälper till med affischer, utskick av 
inbjudningar till seminarier, mottagning av anmälningar till seminarier, utskick av 
nyhetsbrev med mera (kontakta kommunikation@sulf.se) 

• SULF:s kommunikationschef hjälper till med opinionsbildning och debatt (kontakta 
Jon Stenbeck på js@sulf.se)  

• SULF:s kommunikationschef hjälper till med rekryteringsfrågor (kontakta Jon 
Stenbeck på js@sulf.se)  

• SULF:s ekonomiavdelning hjälper till med frågor om föreningens ekonomi, ex hur 
mycket pengar har vi kvar (kontakta ekonomi@sulf.se) 

• SULF:s organisations- och verksamhetsutvecklare hjälper till med frågor kring 
extra äskanden (kontakta Maria Mattiasson på mm@sulf.se) 

• SULF:s organisations- och verksamhetsutvecklare hjälper till alla frågor om 
SULF:s organisation. Funderingar i allmänhet eller kring vem man ska vända sig 
till (kontakta Maria Mattiasson på mm@sulf.se) 

• SULF:s kommunikationsavdelning tillsammans med SULF:s enhet för profession 
och villkor hjälper till med föreläsningar, seminarier och styrelseutbildningar, bland 
annat genom Beställ oss. Kontakta föreningens kontaktombudsman eller beställ 
via förtroendemannawebben. Hjälp erbjuds bland annat genom: 
o Hjälp att få kring föreläsningar/seminarier 
o Bollplank inför val av ämne 
o Formuleringsstöd och utformning av inbjudan 
o Utskick av inbjudan till medlemmar 
o Utformning av affisch och vid behov uppkopiering av desamma 
o Beställning av rekryteringsmaterial 
o Hantering av anmälan till seminariet  
o Utskick av bekräftelse och/eller påminnelse till anmälda 
o Info om evenemanget på sulf.se och via SULF:s Facebook 
o Givetvis också: en föreläsare från kansliet som håller föreläsningen 

 

 
 

 

 

 



SULF:s kongress 2021

Bilaga 15

Utskott B - motioner och 
motionssvar



Motion nummer 3 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Mer facklig samverkan inom högskolan, 
mindre konkurrens!    
Visst är det så att det finns andra fackförbund som delvis överlappar SULF i 
medlemssektor. Och SULF skall givetvis uppfattas som förstahandsvalet i ett sådant 
fall. Men samtidigt försämras möjligheten för fackligt arbete generellt om facken lägger 
en massa fokus på att konkurrera med och försöka sno medlemmar ifrån varandra.  Vi 
ser facklig konkurrens som kontraproduktivt. Istället behöver de olika fackförbunden 
samverka mer för att gemensamt öka anslutningsgraden till fackliga organisationer, och 
viljan att engagera sig i fackliga frågor. Ett fackförbund som agerar på detta vis, blir 
automatiskt mera attraktivt än ett förbund som med skygglappar bara travar på i sitt 
eget lilla spår och försöker mota bort andra från det. En universitetslärare som blir 
fackligt engagerad och går med i t ex Lärarförbundet är värdefullare för oss, än en 
person som struntar i att vara med i facket.     

Det främsta hindret för SULFs möjlighet att verka för bättre arbetsvillkor inom 
universitets- och högskolesfären är inte närvaron av andra fackförbund som organiserar 
samma målgrupp. Det är bristande facklig anslutningsgrad ibland de högskoleanställda, 
och bristande engagemang i de fackliga frågorna även bland fackförbundens 
medlemmar. Detta är en fråga som vi har allt att vinna på att driva tillsammans med 
andra fackliga organisationer inom vår profession.  

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar: 
• att SULF i större utsträckning skall söka samverkan med andra förbund i samma

bransch, för att gemensamt genom olika typer av aktiviteter fokusera på att öka
den fackliga anslutningsgraden och engagemanget vid Sveriges universitet och
högskolor.
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Motion nr 3 från SULF/Lund  
Mer facklig samverkan inom högskolan, 
mindre konkurrens! 
 

SULF/Lund hemställer  
 

• att SULF i större utsträckning skall 
söka samverkan med andra förbund 
i samma bransch, för att 
gemensamt genom olika typer av 
aktiviteter fokusera på att öka den 
fackliga anslutningsgraden och 
engagemanget vid Sveriges 
universitet och högskolor. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom det som motionärerna anför. Det är viktigt med 
facklig samverkan. Det leder på sikt till en ökad organisationsgrad inom vår sektor.  
Och vi är övertygade om att vi genom en bra och tydlig verksamhet där medlemsnyttan 
är fokus framstår som det självklara valet för doktorander, universitetslärare, forskare 
och andra grupper inom högskolor och universitet. Och det utan konkurrens! 



Motion nummer 4 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Synliggöra nyttan med fackligt arbete och höja 
fackets anseende        
Att facket har ett gott anseende och åtnjuter ett högt förtroende samt att fackligt arbete, 
kollektiv representation och facklig anslutning ses som ett naturligt inslag på 
arbetsplatsen är grundläggande för att kunna bedriva ett effektivt fackligt arbete. En 
hög anslutningsgrad ger facket legitimitet, såväl lokalt som på nationell nivå, men 
fackliga organisationer kan idag inte längre utgå ifrån att anslutning till facket är något 
mer eller mindre självklart. 

För många, särskilt yngre, högskole- och universitetsanställda är medlemskap i facket 
och fackets interaktion med arbetsgivaren (den svenska modellen) inte självklar. Det 
blir också allt vanligare att möta ett alltför starkt fokus på personliga förmåner eller 
individuell konfliktlösning, och det existerar missuppfattningar om att facket är en 
begränsande faktor, till exempel i lönefrågor. 

För att stärka förtroendet för fackliga organisationer är det viktigt att ta fram strategier 
för att motverka och bemöta sådana vanliga missuppfattningar, samtidigt som 
fördelarna med fackligt arbete och kollektivanslutning i allt högre grad behöver 
synliggöras. 

SULF/Uppsala hemställer därför att kongressen beslutar: 
• att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att stärka förtroendet för facket och

höja fackets anseende genom att utarbeta strategier för att synliggöra fördelarna
med kollektivavtal, fackligt arbete och facklig representation, samt för att bemöta
fördomar.

För SULF/Uppsala 
Cajsa Bartusch, Ordförande 
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Motion nr 4 från SULF/Uppsala 
Synliggöra nyttan med fackligt arbete och höja 
fackets anseende 
 

SULF/Uppsala hemställer  
 

1. att kongressen uppdrar åt 
förbundsstyrelsen att stärka 
förtroendet för facket och höja 
fackets anseende genom att 
utarbeta strategier för att synliggöra 
fördelarna med kollektivavtal, 
fackligt arbete och facklig 
representation, samt för att bemöta 
fördomar. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen. 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Det här är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. Allt arbete som SULF bedriver, lokalt och centralt, ska stärka bilden av 
SULF. Vi ska uppfattas som kunniga, seriösa och trovärdiga, oavsett om vi förhandlar 
med arbetsgivare eller pratar med medlemmar och presumtiva medlemmar. Genom 
vårt dagliga arbete ska vi stärka den fackliga idén och därmed också synliggöra nyttan 
med fackligt arbete.  

 

 

 

 



Motion nummer 5 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Förutsättningar för effektiv rekrytering del 1 - 
tydliga mål och stöd till lokalföreningar   
Medlemsrekrytering är en nödvändig förutsättning för allt fackligt arbete. Mot 
bakgrunden av en minskning av den fackliga organisationsgraden i samhället som 
helhet har SULF:s medlemsutveckling hållit ungefär samma takt som antalet anställda 
inom branschen. För att vårt arbete för arbetsvillkor och professionsfrågor ska få 
genomslag är det dock avgörande att anslutningsgraden ökar.  

Det råder mycket olika förutsättningar för rekryteringsarbetet på de olika lärosätena, 
och rekryteringsarbetet bedrivs till stor del lokalt. Detta innebär att lokalföreningarna 
måste ha förutsättningarna att kunna arbeta med konkreta rekryteringsmål och 
långsiktiga lokala strategier. Medlemsutvecklingen bör följas upp över tid, inom olika 
personalkategorier och ämnesområden. Olikheterna mellan lärosätena gör det svårt att 
ur ett centralt perspektiv ställa mål och implementera strategier på lärosätesnivå. 
Sådan lokalkännedom finns dock hos SULF:s lokalföreningar, men dessa saknar de 
administrativa och tekniska resurserna att på ett strukturerat sätt hålla reda på 
medlemsutvecklingen. 

En larosätespecifik rekryteringsstrategi behöver utgå från bedömningen om huruvida 
lokalföreningen har förmågan att själv bedriva effektivt rekryteringsarbete eller inte. Ifall 
en lokalförening bedöms ha denna förmåga är det viktigt att centralt stöd säkerställer 
att den befintliga lokala rekryteringsverksamheten ger det bästa möjliga resultatet. Ifall 
en lokalförening inte har sådan förmåga och befinner sig i ett läge som kräver särskilt 
stöd är det avgörande att rekryteringsverksamheten initieras centralt. Ett sätt att 
erbjuda stöd till lokalt rekryteringsarbete är att med centrala resurser tillfälligt anställa 
lokal personal med uppdrag att bedriva rekryteringsaktiviteter under några månaders 
tid. Samarbetet mellan SULF:s lokala föreningar är ett annat sätt att rikta resurser till 
lärosätena som har särskilt behov. Exempel på detta inkluderar, bland annat, att föra 
gemensamma evenemang och kortvariga men intensiva lokala rekryteringsinsatser. 

SULF/Uppsala och SULF/Linköping hemställer därför att: 
• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att föra en löpande dialog med

varje lokalförening om lärosätespecifika rekryteringsstrategier och mål, samt att
identifiera de lokalföreningarna och lärosäten där särskilt stöd i
rekryteringsverksamheten behövs.

• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att arbeta för att främja
rekryteringsinriktat samarbete mellan lokala föreningar.
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• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att bistå lokalföreningar som 
bedöms behöva särskilt stöd i sin rekryteringverksamhet genom att avsätta 
personalresurser för att på ett aktivt sätt kunna bidra till lokalföreningarnas 
rekryteringsaktiviteter. 

• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att initiera en 
rekryteringsverksamhet på de lärosäten där lokalföreningar är vilande, eller som 
saknar praktiska möjligheter till nyrekrytering. 

 

 

 
För SULF/Uppsala   För SULF/Linköping 
Cajsa Bartusch, Ordförande   David Rule, Ordförande 
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Motion nr 5 från SULF/Linköping & 
SULF/Uppsala Förutsättningar för effektiv 
rekrytering del 1 - tydliga mål och stöd till 
lokalföreningar  
 

SULF/Linköping & 
SULF/Uppsala hemställer  
 

1. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att föra en löpande 
dialog med varje lokalförening om 
lärosätespecifika 
rekryteringsstrategier och mål, samt 
att identifiera de lokalföreningarna 
och lärosäten där särskilt stöd i 
rekryteringsverksamheten behövs. 
 

2. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att arbeta för att 
främja rekryteringsinriktat 
samarbete mellan lokala föreningar. 

3. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att bistå 
lokalföreningar som bedöms 
behöva särskilt stöd i sin 
rekryteringverksamhet genom att 
avsätta personalresurser för att på 
ett aktivt sätt kunna bidra till 
lokalföreningarnas 
rekryteringsaktiviteter. 
 

4. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att initiera en 
rekryteringsverksamhet på de 
lärosäten där lokalföreningar är 
vilande, eller som saknar praktiska 
möjligheter till nyrekrytering. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionens första, andra 

och fjärde att-sats, 
 

• att avslå motionens tredje att-sats.  
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Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas strävan; rekrytering är en viktig uppgift för alla 
inom SULF. Kontaktombudsmännens uppgift handlar bland annat om att stödja 
lokalföreningarna i rekryteringsarbetet. I det uppdraget ingår att tillsammans med 
lokalföreningen identifiera aktiviteter som skapar värde för medlemmar men också som 
är rekryterande. Förbundets kansli bidrar med marknadsföringsinsatser och viss 
administration redan idag. Det arbetet ska givetvis fortsätta samt utvecklas tillsammans 
med lokalföreningarna. 

Vid kongressen 2018 beslutades om att skapa nätverk och arenor som inspiration. 
Under kongressperioden har sådana ägt rum. Förutom de centralt initierade 
inspirationsseminarierna har det även förekommit lokala initiativ från SULF/Lund och 
från SULF/Linköping & SULF/Uppsala. Den sortens initiativ bör uppmuntras. Det ligger 
dessutom helt i linje med det innehåll som förbundsstyrelsen lyfter fram i sin 
rekryteringsproposition till årets kongress. I propositionen lyfts även fram vikten av att 
synas genom opinionsbildning och annonsering. Det gynnar all rekrytering, även där en 
lokalförening saknas eller är vilande. 

Förbundets ekonomi är begränsad. Det är därför viktigt att resurserna används där de 
gör mest nytta. Det är därför inte rimligt att detaljreglera hur resurserna ska användas. 
Det är dock angeläget att det finns utrymme i förbundets budget för satsningar. Det kan 
till exempel handla om att stödja regional samverkan, riktad annonsering eller lokala 
kampanjer likaväl som temporära personalförstärkningar. 



Motion nummer 6 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Förutsättningar för effektiv rekrytering del 2 - 
en bredare verktygslåda   
Medlemsrekrytering är en nödvändig förutsättning för allt fackligt arbete. Med ett 
ökande antal medlemmar kan SULF ha en starkare röst för att driva frågor som berör 
forskare, lärare och doktorander samt för att bemöta framtidens utmaningar inom 
branschen.  

Effektivt och systematiskt rekryteringsarbete kräver i sin tur en bred verktygslåda som 
kan anpassas till olika målgrupper och lokala omständigheter. Rekryteringsarbete som 
förlitar sig enbart på mejl-utskick, närvaro på sociala medier, annonsering och 
informationsseminarier är långt ifrån tillräckligt om vi har ambitiösa rekryteringsmål. 

Strategier som involverar direkt och personlig kontakt mellan presumtiva medlemmar 
och lokala förtroendevalda kan spela en viktig roll för att förstärka SULF:s 
rekryteringsarbete.1 .  Exempel på dessa inkluderar, bland annat: att lokala 
förtroendevalda tar personlig kontakt med en viss andel nyanställda på sina lärosäten, 
att lokala förtroendevalda besöker olika institutioner och har personliga samtal med 
presumtiva medlemmar, och att lokala förtroendevalda utvecklar ett nätverk av aktiva 
medlemmar på institutionsnivå som kan bistå rekryteringsarbete och förbättra SULF:s 
synlighet. Alla sådana strategier har personlig kontakt med presumtiva medlemmar 
som utgångspunkt, vilket dessutom kan medföra ett bredare engagemang bland 
medlemmar, en mer effektiv rekrytering av lokala förtroendevalda och en bättre 
bevakning av lokala arbetsmiljöfrågor. 

Beroende på de lokala omständigheterna kan aktiva medlemmar som inte är 
förtroendevalda spela en viktig roll inom dessa strategier. Till exempel kan aktiva 
medlemmar hjälpa styrelsen att nå ett ännu större antal presumtiva medlemmar inom 
sina institutioner och agera som kontaktpersoner för rekryteringsinsatser på 
institutionsnivå. 

Förtroendevalda och aktiva medlemmar som är intresserade om att använda de 
förenämnda strategierna behöver dock special och praktisk utbildning samt logistiskt 
stöd för att utföra effektivt arbete. Sådan utbildning skiljer sig från de befintliga mötena 
organiserade av kansliet och behöver inkludera, bland annat, uppgifter om: 1. det 
fackliga samtalet under realistiska omständigheter; 2. uppföljning med nya medlemmar; 
3. hantering av listor av nyanställda på institutionsnivå; 4. att ringa presumtiva

1 Dessa strategier kallas ibland för “one-on-one organizing” på engelska och är ofta en 
viktig del av den så kallade organizing-modellen.  
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medlemmar; 5. att engagera medlemmar från olika bakgrunder. Utbildningen behöver 
också inkludera praktiska övningar och återkoppling till deltagarna. 

SULF/Uppsala och SULF/Linköping hemställer därför att: 
• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att arbeta för att främja och 

utveckla rekryteringsstrategier som präglas av direkt och personlig kontakt mellan 
presumtiva medlemmar och förtroendevalda eller aktiva medlemmar. 

• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att utveckla och periodiskt 
bjuda in förtroendevalda och aktiva medlemmar till en praktisk 
rekryteringsutbildning baserat på direkt och personlig kontakt med presumtiva 
medlemmar. 

 
 

 

För SULF/Uppsala   För SULF/Linköping 
Cajsa Bartusch, Ordförande   David Rule, Ordförande 
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Motion nr 6 från SULF/Linköping & 
SULF/Uppsala Förutsättningar för effektiv 
rekrytering del 2 - en bredare verktygslåda  
 

SULF/Linköping & 
SULF/Uppsala hemställer  
 

1. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att arbeta för att 
främja och utveckla 
rekryteringsstrategier som präglas 
av direkt och personlig kontakt 
mellan presumtiva medlemmar och 
förtroendevalda eller aktiva 
medlemmar. 
 

2. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att utveckla och 
periodiskt bjuda in förtroendevalda 
och aktiva medlemmar till en 
praktisk rekryteringsutbildning 
baserat på direkt och personlig 
kontakt med presumtiva 
medlemmar. 

 

 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att anse att motionen besvarad 

med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på rekryteringsarbetet. En direkt och 
personlig kontakt i rekryteringsarbetet är ett av flera verktyg som kan användas för att 
få fler medlemmar. 

På förtroendemannasidorna på sulf.se finns en Rekryteringshandbok som är till för att 
ge stöd i det rekryterande arbetet. En del i innehållet kretsar kring just det rekryterande 
samtalet vilket lyfts fram i motionen. Här finns rubriker som Det rekryterande samtalet – 
vad ska jag säga och Rekrytering i vardagen - när ska jag rekrytera?. Innehållet som 
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helhet är tänkt att fungera som just den breda verktygslådan. Därför är det viktigt att 
den hålls aktuell samt levandegörs för de som tar på sig ett fackligt uppdrag. 
Förbundsstyrelsen anser att innehållet i Rekryteringshandboken täcker in det som 
efterfrågas i motionen. 

I den av förbundsstyrelsen framlagda rekryteringspropositionen Tillsammans är vi 
starka framgår att en viktig del är att lära av varandra. Det kan ske genom utbildningar, 
erfarenhetsutbyten eller regionala nätverk. Förbundsstyrelsen vill dock inte detaljreglera 
hur det ska ske. 

 

 



Motion nummer 7 

Motion till SULF:s kongress 2021 

GDPR får inte bli ett hinder i rekryterings-
arbetet!    
Som lyfts fram i en annan motion så upplever vi i SULF Lund att vi är dåligt förankrade 
på den lokala nivån (fakultet/enhet). Våra styrelsemedlemmar upplever det som ett 
problem att företräda SULFs medlemmar lokalt, för att de har svårt att få reda på vilka 
på deras egen enhet som är SULF-medlemmar, på grund av hur SULF tillämpar 
GDPR. (Dessutom har vi funnit att tillämpningen ser olika restriktiv ut på olika 
universitet). Ibland vet våra chefer på högskolan mer om vem som är med i vilket fack 
än vi fackanslutna själva. Hur skall vi då spontant kunna diskutera fackliga frågor lokalt 
på arbetsplatsen?   

Givetvis skall SULF skydda sina medlemmars fackliga tillhörighet från insyn av 
utomstående. Men det är absurt och kontraproduktivt för vår verksamhet att man som 
SULF-medlem, och till och med styrelsemedlem, har så svårt att få reda på vilka andra 
som är medlemmar i samma fackförbund som en själv på ens arbetsplats.   

En förutsättning för att medlemmar och styrelse lättare skall kunna engagera sig i 
fackliga frågor, är att det blir lättare för dem att få reda på vilka av deras kollegor som 
också tillhör SULF. Och också för styrelsen att få möjlighet att få tag på 
kontaktuppgifter till nyanställda vid arbetsplatsen, så att man kan rekrytera dessa till 
facket.  

Våra medlemmars fackliga tillhörighet skall så klart skyddas från kännedom av 
obehöriga utomstående. Men våra medlemmar måste kunna ta kontakt med varandra, 
och styrelsen måste enkelt kunna nå dem, för att diskutera och agera i fackliga frågor. 
Policys skall fokusera på att det skall vara så lätt som möjligt att vara fackligt aktiv, inte 
att det skall vara så lätt som möjligt att följa GDPR.  

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar: 
• att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att reda ut och tar ställning till hur man som

fackligt förbund ska förhålla sig korrekt till GDPR, och samtidigt möjliggöra så
goda förutsättningar som möjligt för medlemsvård, rekrytering av nya fackliga
medlemmar och fackligt förtroendevalda, och lokal facklig aktivism.



 

 
 

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 7 från SULF/Lund  
GDPR får inte bli ett hinder i rekryterings-
arbetet  
 

SULF/Lund hemställer  
 

• att förbundsstyrelsen ges i uppdrag 
att reda ut och tar ställning till hur 
man som fackligt förbund ska 
förhålla sig korrekt till GDPR, och 
samtidigt möjliggöra så goda 
förutsättningar som möjligt för 
medlemsvård, rekrytering av nya 
fackliga medlemmar och fackligt 
förtroendevalda, och lokal facklig 
aktivism. 

 

 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen. 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas problembild. Tolkningen av 
Dataskyddsförordningen (GDPR) har på sina håll gjort det svårare att på ett effektivt 
sätt bland annat kunna kommunicera med befintliga medlemmar och med presumtiva 
medlemmar. Vi får signaler från fackliga företrädare vid flera lärosäten att denna 
reglering gjort det svårare att sköta det fackliga uppdraget med utgångspunkt från de 
problem som redovisas i motionen.  

Men SULF, liksom andra fackliga organisationer, måste förhålla sig till de lagar och 
förordningar som finns. Förutsättningarna för SULF-föreningarnas verksamhet 
kopplade till Dataskyddsförordningen är något som förbundet kontinuerligt har till 
uppgift att bistå föreningarna med. Förbundet gör – och kommer alltid göra – vårt 
yttersta för att hitta balansgången mellan det fackliga uppdrages förutsättningar och 
gällande regler och förordningar.  



Motion nummer 8 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Bottom Up! 
Facklig legitimitet är, enligt fackföreningsrörelsens grundidé, något som man får 
underifrån. Ett förtroende som man får av arbetskamraterna på sin arbetsplats. Där 
man blir nominerad av sina närmaste kollegor som känner en och har förtroende för en. 

Här upplever vi i Lund att vår arbetsplats storlek är ett problem. För även om man rent 
administrativt är anställd av universitetet, och det är ens juridiska arbetsplats, så är den 
upplevda arbetsplatsen för de flesta i första hand den egna institutionen, och i andra 
hand den fakultet som denna tillhör. Det är inte ens säkert att man via sitt arbete känner 
någon som jobbar vid en annan fakultet. (Organisationen ser olika ut på olika 
universitet, men vi antar att det grundläggande problemet kan finnas på många större 
universitet).   

Skall det fackliga arbetet på de större universiteten kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt, och medlemmarna känna sig engagerade i det och vilja bli aktiva, 
så måste därför vårt arbete i SULF ut även på den nivån. Vi behöver mer av 
medlemsdemokrati, där medlemmarna träffas, diskuterar fackliga frågor och föreslår 
sina representanter lokalt. Idag går det ofta istället till så att någon anställd på en 
institution/enhet som känner för att engagera sig fackligt, på eget initiativ kandiderar, för 
att plötsligt representera alla anställda vid ett stort universitet. Det blir mer en top down-
struktur, och är ett märkligt förfarande för att organisera fackligt arbete enligt vårt sätt 
att se det.   

Givetvis är det viktigt att en universitetsövergripande facklig organisation också finns, 
och kan hantera övergripande frågor. Men för att SULF:s verksamhet skall upplevas 
som relevant och engagerande, så är det viktigt att vi så långt det är möjligt når ut med 
verksamhet och representation även på fakultets- och institutionsnivån. 

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar: 
• att vid större universitet med många anställda, som är decentraliserade

organisatoriskt och kanske också geografiskt, så skall SULF sträva efter att
personal från alla olika enheter skall vara representerade i den lokala styrelsen.
(Givetvis måste också hänsyn tas till de olika enheternas storlek, stora enheter bör
ha fler representanter).

• att vid sådana universitet bör SULF också sträva efter att regelbundet ordna
"lokal-lokala" medlemsaktiviteter på olika enheter, för att fånga upp frågor som
specifikt rör denna enhet, och rekrytera personal från enheten till styrelsen.



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 8 från SULF/Lund 
Bottom Up! 
 

SULF/Lund hemställer  
 

1. att vid större universitet med många 
anställda, som är decentraliserade 
organisatoriskt och kanske också 
geografiskt, så skall SULF sträva 
efter att personal från alla olika 
enheter skall vara representerade i 
den lokala styrelsen. (Givetvis 
måste också hänsyn tas till de olika 
enheternas storlek, stora enheter 
bör ha fler representanter).    

2. att vid sådana universitet bör SULF 
också sträva efter att regelbundet 
ordna "lokal-lokala" 
medlemsaktiviteter på olika enheter, 
för att fånga upp frågor som 
specifikt rör denna enhet, och 
rekrytera personal från enheten till 
styrelsen. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionen.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
SULF:s lokalföreningar är hjärtat i förbundet verksamhet. Det är lokalföreningarna som 
finns närmast medlemmarna och har störst möjlighet att fånga upp de frågor som 
engagerar eller oroar. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att fackligt 
arbete är som bäst när det sker nära medlemmarna och ser positivt på att lokala SULF-
föreningar använder sig av möjligheten att skapa delföreningar för att möjliggöra mer 
SULF-verksamhet närmare medlemmen.  

Men det är också tufft läge för många lokalföreningar. Förbundet har för närvarande fler 
vilande föreningar än någonsin tidigare. Förbundsstyrelsen ser därför att det är 
angeläget att värna kvarvarande aktiva lokalföreningar och undvika ytterligare krav där 
så är möjligt. Förbundsstyrelsen ser dock mycket positivt på motionärens syfte och ser 
gärna att förslagen lyfts som del av den förbundsövergripande dialog som föreslås i 
propositionen SULF:s lokalföreningar: hjärtat i förbundet  - Om förutsättningar för aktiva 
och engagerade lokalföreningar.  
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I väntan på att det förbundsövergripande arbetet är genomfört kan SULF-föreningar på 
stora lärosäten som så önskar instruera sina valberedningar att arbeta för att 
medlemmar från lärosätets olika delar ska finnas representerade i styrelsen. Likaså kan 
lokala SULF-föreningar, i den mån intresse och kraft finns, arrangera lokal-lokala möten 
och evenemang för att på så sätt nå fler intresserade medlemmar.  



Motion nummer 9 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Öka möjligheterna att engagera sig på lokal 
bas       
SULF har idag inte aktiva lokala SULF-föreningar vid alla lärosäten i landet. Bland 
annat finns SLU på flera platser i landet, men har ingen lokal SULF-förening. Det finns 
också många lärosäten i bland annat Mälardalen och Göteborgsområdet där föreningar 
är olika aktiva.  

Det kan finnas många orsaker till detta. Bland annat kan kunskapen om facklig 
verksamhet vara begränsad. Trots att många är engagerade i professionsfrågor ses 
inte alltid SULF som en professionsförening för akademin. Till exempel existerar en 
separat icke-facklig organisation ”Professionsförbundet” som har som mål att bidra med 
den typ av professionsstöd som SULF också gör anspråk på. Detta gör att det är allt 
viktigare att de lokala SULF-föreningar som finns och är aktiva kan fungera samlande 
på ett lokalt plan. Det är också viktigt att SULF ses som en relevant förening även 
professionsmässigt. Att stötta detta komplex av frågor kan ta många olika former. 
Verksamheter som kan samla SULF-medlemmar eller fungera rekryterande kan stötta 
medlemsvård och rekrytering likväl som ökad aktivitet och professionsdiskussion på 
olika lärosäten.  

Lokala delföreningar och professionsföreningar kan lyfta in de som normalt inte skulle 
aktiverat sig inom fackligt arbete samt fungera rekryterande genom att de skapar en 
bredare bas för SULF:s arbete och stöttar en bredare förankring och lokal aktivitet. De 
kan också stötta en bredare förståelse av det fackliga, genom att betona 
professionsaspekter och dialog. Vid SULF:s kongress 2018 bifölls bisatsen i motion 1 
om att lokala SULF-föreningar ska rekommenderas inkludera representation från lokala 
professionsföreningar. Dessutom bifölls en motion (motion 14) om att stödja 
lokala/nationella aktiviteter med professionsinriktning.  

Våren 2021 kodifierades delföreningarnas roll genom att SULF:s första mallstadga för 
lokala delföreningar skapades. Delföreningar kan vara till exempel bredare akademier 
eller professionsföreningar. Ett exempel är Professorsföreningen i Umeå, som över 
åren fungerat som en väg att föra professionsdiskussioner och påverka 
universitetsledningen. Vid sina årsmöten har föreningen typiskt bjudit in föredrag av 
bland annat nationella utredare, nya rektorer, eller SULF:s ordförande, med 
statssekreterare, riksdagspersoner, och UKÄ:s generaldirektör som andra exempel på 
föredragande. Professorsföreningen i Umeå har generellt haft styrelserepresentation 
både från Umeå Universitet och från SLU Umeå (där ingen lokal SULF-förening 
existerar) med målet att utgöra en samarbetsyta för båda universiteten lokalt. 
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För att öka möjligheterna att engagera sig på lokal bas hemställer därför 
Professorsföreningen i Umeå: 

SULF/Umeås professorsförening hemställer därför att 
kongressen beslutar: 
• att SULF ska sprida information till lokalföreningar om hur professionsarbete kan 

bedrivas och har bedrivits i olika lokala sammanhang,  
• att SULF ska söka vägar att stötta lokala lärosätesövergripande aktiviteter,  
• att SULF ska undersöka möjligheter för att aktivt stötta lokala SULF-föreningar och 

medlemmar i att skapa delföreningar,  
• att SULF centralt agerar för att stötta föreningar med medlemsinformation, så att 

dessa ska ha möjlighet att kontakta lokala medlemmar med inbjudan till aktiviteter 
även i fall där SULF-föreningar inte existerar vid alla lokala lärosäten. 

 

 

För SULF/Umeås professorsförening      

Carina Keskitalo, ordförande    



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 9 från SULF/Umeås 
professorsförening 
Öka möjligheterna att engagera sig på lokal 
bas 
 

SULF/ SULF/Umeås 
professorsförening 
hemställer  
 

1. att SULF ska sprida information till 
lokalföreningar om hur 
professionsarbete kan bedrivas och 
har bedrivits i olika lokala 
sammanhang,  

2. att SULF ska söka vägar att stötta 
lokala lärosätesövergripande 
aktiviteter,  

3. att SULF ska undersöka möjligheter 
för att aktivt stötta lokala SULF-
föreningar och medlemmar i att 
skapa delföreningar,  

4. att SULF centralt agerar för att 
stötta föreningar med 
medlemsinformation, så att dessa 
ska ha möjlighet att kontakta lokala 
medlemmar med inbjudan till 
aktiviteter även i fall där SULF-
föreningar inte existerar vid alla 
lokala lärosäten. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionens första att-sats, 

samt   
• att anse att motionens andra, tredje 

och fjärde att-sats besvarad med 
hänvisning till förbundsstyrelsens 
yttrande. 

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att ge förbundets 
lokala förtroendevalda bästa möjliga förutsättningar och redskap för sitt arbete i lokala 
SULF-föreningar och delföreningar. Mot bakgrund av detta framlägger 
förbundsstyrelsen sin proposition SULF:s lokalföreningar - hjärtat i förbundet. 

Förbundet strävar ständigt efter att lyfta fram framgångsrik lokal verksamhet och genom 
detta sprida kunskap och inspiration bland förbundets förtroendevalda. Under hösten 
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2021 har därtill ett digitalt nätverk för SULF:s förtroendevalda startas med möten cirka 
fyra gånger per termin. Dessa nätverksträffar är utmärkt tillfälle att som motionären 
föreslår sprida kunskap och exempel om hur professionsarbete kan och har bedrivits i 
olika lokala sammanhang.  

Förbundet avsätter årligen cirka 900 000 kr av förbundets budget till lokal verksamhet 
för SULF:s lokalföreningar (inklusive delföreningar) samt verksamhet för SULF:s 
doktorandförening. Tilldelningen av medel sker med utgångspunkt ifrån de av 
föreningarna inkomna verksamhetsplaner och budget. I denna process har SULF:s 
lokalföreningar och SULF:s doktorandförening möjlighet att äska medel för 
lärosätesövergripande aktiviteter. Utöver ekonomiskt stöd erbjuds idag också stöd med 
utskick, anmälan, affischer och annat från SULF:s kansli. Förbundsstyrelsen ser positivt 
på att SULF:s lokalföreningar samarbetar och gör samordningsvinster i arrangerandet 
av aktiviteter. Det är tydligt att den påtvingade digitaliseringen av förbundets aktiviteter 
under pandemin har utvecklat arbetssätten och lett till fler samarbeten samt underlättat 
för deltagande från fler än ett lärosäte.  

Förbundsstyrelsen har under våren 2021 fattat beslut om en mallstadga för 
delföreningar för att förtydliga SULF:s lokalföreningars möjligheter att, om föreningen så 
önskar, skapa delföreningar. Medan förbundsstyrelsen är mycket positiv till att SULF:s 
föreningar använder sig av möjligheten att skapa delföreningar är styrelsen också 
angelägen att detta sker i den omfattning och i den takt som SULF:s lokalföreningarna 
själva önskar. Föreningar som är intresserade av att skapa delföreningar erbjuds idag 
råd och stöd från tjänstemän på SULF:s kansli.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att SULF:s 
lokalföreningar på ett enkelt och effektivt sätt kan nå sina medlemmar. Idag erbjuder 
SULF:s kansli hjälp med utskick för de föreningar som så önskar. Under den 
kommande kongressperioden planeras att ge SULF:s lokalföreningar tillgång till 
utskicksverktyg för nyhetsbrev till medlemmar. Vad gäller möjligheten att nå 
medlemmar vid andra lärosäten stöttar SULF:s kansli redan idag vid sådana utskick, 
men med begränsningen att medlemsregistret innehåller de uppgifter som krävs för att 
selektera den efterfrågade medlemsgruppen.  



Motion nummer 10 

Motion till SULF:s kongress 2021 

SULF – ett förbund även för seniora forskare 
Motiv till förslaget har Åsa Morberg hämtat inspiration av SOU 2020:69 Äldre har 
aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre samt med kontakter med 
icke anställda seniora forskare vid  cirka 30 lärosäten   

Att ta del av SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta 
längre har varit  helt igenom positivt. Sverige har haft ett åldersrasistiskt sätt att 
behandla seniora kolleger i akademin. Betänkandet är omfattande och handlar om fakta 
och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på 
arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för 
såväl samhälle som för individen och den slutgiltiga pensionen. Det är ett gediget 
utredningsarbete med hela 23 stycken underlagsrapporter. I betänkanden finns såväl 
hinder som förutsättningarna klarlagda för att man ska kunna ta tillvara seniora 
kollegers kunskap och erfarenheter. Delegationen har också lämnat författningsförslag.  

Att fler behöver arbeta längre. Det är ett faktum som varit känt såväl i Europa, som i 
den övriga världen, men Sverige har inte tagit konsekvenserna av detta faktum. Jag har 
arbetat inom högre utbildning och jag har verkligen sett hur Sverige stuckit ut 
internationellt i synsättet på seniora lärare och forskare. I Sverige blir alla seniorer inom 
högre utbildning ”senilförklarade” vid 67 års ålder. Historier om hur kolleger vid flera 
lärosäten kastats ut är hårresande. I Amerika arbetar exempelvis seniorer vid 
universiteten i princip till de själva väljer att lämna sina poster. Det finns mig veterligen 
inget universitet som kastar ut seniorer på det sätt som skett och sker i Sverige. 
Historierna är många och oerhört trista. Det finns kolleger som haft stora summor 
forskningsmedel vid 67 års ålder och som ändå bryskt kastats ut. Pengarna som funnits 
kvar av de beviljade externa medlen har konfiskerats av lärosätet. Sverige har verkligen 
ett åldersrasistiskt sätt att behandla seniora kolleger och det bör SULF arbeta mot. 
Medellivslängden har ökat väsentligt, men pensionsåldern har knappats förändrats. 
Sverige måste upphöra med åldersrasism och dessutom inrätta en äldreombudsman 
som kan bevaka åldersrelaterade frågeställningar. Vår nuvarande 
diskrimineringsombudsman fungerar inte vad gäller åldersrasism. 

Sverige gör sig av med kompetenta forskare på grund av ett föråldrat synsätt på 
seniora forskare 

Det är märkligt att Sverige har haft råd att kasta ut forskare från universiteten. En 
forskare kan verkligen nå sin karriärs höjdpunkt sent i ålder. Att Sverige inte har tagit 
tillvara det kunnande och det vetande som seniora forskare besitter är mycket märkligt. 
De som väljer att arbeta vidare gör det främst för att de trivs med sitt arbete och anser 
att den sociala kontakten med kolleger är viktig och allmänt vitaliserande.  
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Seniorer är idag friskare än seniorer förr, de är mera välutbildade jämfört med tidigare 
generationers, och de trivs med sina arbetsuppgifter. Förutsättningarna för ett längre 
arbetsliv är verkligen goda. Seniorer som verkligen vill och kan arbeta längre ska 
verkligen få göra det och inte hindras av ett föråldrat synsätt på seniorer. Varför ange 
en slutålder för karriären över huvud taget? Det finns inga sakliga skäl till det. Den 
grupp jag talar om är gruppen icke anställda ( ofta formellt pensionerade,) men 
professionellt aktiva medlemmar. Detta för att särskilja dem från 70 plus SULF 
medlemmar som fortfarande har sin anställning kvar och därmed omfattas av ordinarie 
medlemsstöd från förbundet. 

Åsa Morberg, docent,  senior medlem i SULF, hemställer 
därför 
• att kongressen beslutar att SULF  ska utreda möjligheten att ge stöd till  senior 

arbetskraft  
• att SULF ska arbeta för att SOU 2020:69 Äldre aldrig har varit yngre förslag 

uppfylls, dvs. 
o att den enskilda läraren/forskaren kan fortsätta att arbeta, dvs. har tillräckligt 

god arbetsförmåga, i förhållande till uppställda krav.  
o att den enskilde läraren/forskaren vill arbeta längre. 
o att den seniora forskaren ska få fortsätta med tillgång till epostkonto, bibliotek 

med databaser, arbetsrum och datautrustning om möjligt. 
o att pröva möjligheten att starta en senior intresseförening inom SULF:s 

organisation. 
o att pröva möjligheten att adjungera en senior medlem i SULF:s styrelse.  

 

 

 

 

Åsa Morberg, docent,  senior medlem i SULF 
Årsundavägen 8 B,  
811 61 Sandviken 
070-329 85 23 
asa.morberg@telia.com 
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Motion nr 10 från Åsa Morberg 
SULF – ett förbund även för seniora forskare 
 

Åsa Morberg hemställer  
 

1. att kongressen beslutar att SULF  
ska utreda möjligheten att ge stöd 
till senior arbetskraft  

2. att SULF ska arbeta för att SOU 
2020:69 Äldre aldrig har varit yngre 
förslag uppfylls, dvs. 
a) att den enskilda 

läraren/forskaren kan fortsätta 
att arbeta, dvs. har tillräckligt 
god arbetsförmåga, i 
förhållande till uppställda krav.  

b) att den enskilde 
läraren/forskaren vill arbeta 
längre. 

c) att den seniora forskaren ska 
få fortsätta med tillgång till 
epostkonto, bibliotek med 
databaser, arbetsrum och 
datautrustning om möjligt. 

d) att pröva möjligheten att starta 
en senior intresseförening 
inom SULF:s organisation. 

e) att pröva möjligheten att 
adjungera en senior medlem i 
SULF:s styrelse.  

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionens första att-sats.  
• att avslå motionens andra att-sats.  

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen konstaterar att viss utveckling redan skett på arbetsmarknaden i den 
riktning som SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta 
längre föreslår och motionären önskar. LAS-åldern nu är 68 år och att den höjs till 69 år 
2023. Därutöver upphör inte längre anställningen automatiskt vid den åldern utan att 
det krävs att endera parten säger upp anställningsavtalet. SULF:s medlemmar med 
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anställning har enligt förbundets stadgar rätt till samma stöd och rättshjälp oavsett 
ålder.  

Men motionären identifierar en viktig målgrupp i form av formellt pensionerade och icke 
anställda men fortfarande yrkesverksamma medlemmar. Möjligheten att efter 
pensioneringen fortsätta vara vetenskapligt aktiv hos den tidigare arbetsgivaren 
omnämns oftast som att utses till emeriti eller emerita och är sammankopplat med 
tillgång till vissa redskap som exempelvis e-postkonto, bibliotek, databaser, arbetsrum 
med mera. Det är vanligtvis professorer som erbjuds denna möjlighet men i detta 
motionssvar använder förbundsstyrelsen emeriti i dess bredaste bemärkelse och som 
en motsvarighet till motionärens senior arbetskraft.  

Det finns idag inga enhetliga regelverk för emeritis rättigheter efter pensioneringen. Ett 
fåtal lärosäten, exempelvis Umeå universitet, har centralt fastställda regler för emeritis 
verksamhet som gäller hela lärosätet. Det vanligaste är dock att beslutsrätten när det 
gäller emeriti delegerad, ibland till fakulteterna, men oftast till institutionerna. 

Förbundsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning att det finns stort värde i att 
kompetent och kunnig vetenskaplig personal erbjuds möjlighet att fortsätta sitt 
vetenskapliga värv även efter pensionering samt att emeritipositioner är ett utmärkt sätt 
att möjliggöra detta.  

Förbundet erbjuder idag enkla råd till framtida emeriti via hemsidans avdelning för 
Jobb, lön, villkor. Därtill finns möjlighet att via SULF:s medlemsrådgivning konsultera en 
ombudsman. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att 
utreda om ytterligare insatser kan göras för att stötta förbundets medlemmar i 
emeritipositioner. En sådan utredning måste föregå ett åtagande att verka för de 
konkreta exempel som omnämns i motionärens andra att-sats varför förbundsstyrelsen 
föreslår att denna avslås.   

 



Motion nummer 11 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Det självklara förbundet för alla verksamma 
inom högskolan, eller?   
SULF är och ska vara det självklara valet av fackförbund för dem som är verksamma 
inom universitet och högskola.  

Inom SULF säger vi att: - SULF – vi kan högskolan! 

Möter och bemöter vi alla inom högskolan på samma sätt? Ska vi som förbund växa, 
behöver vi titta på vilka det är som verkar inom högskolan. Vi nämner doktorander, 
forskare och universitetslärare men glömmer ofta dem som inte räknas in i den här 
grupperingen. Det finns anledningar till att visa dem att vi är ett förbund för alla inom 
sektorn då vi kan högskolan. Hur ska vi som förbund motivera att fler ansluter sig då vi 
”bara ser” doktorander, forskare och universitetslärare. Vi har ett antal medlemmar vilka 
är dubbelanslutna hur motiverar vi dem att stanna kvar eller sprida budskapet att vi är 
till för alla inom högskolan? 

SULF-föreningen vid Blekinge Tekniska Högskola hemställer därför 
• att kongressen beslutar att SULF verkar för och synliggör att alla verksamma inom

högskolesektorn oavsett yrkesroll är välkomna.
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Motion nr 11 från SULF/BTH 
Det självklara förbundet för alla verksamma 
inom högskolan, eller?   
 

SULF/BTH hemställer  
 

• att kongressen beslutar att SULF 
verkar för och synliggör att alla 
verksamma inom högskolesektorn 
oavsett yrkesroll är välkomna. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionen.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att förbundet ges 
goda möjligheter att växa och attrahera nya medlemmar.  

Det finns två huvudsakliga principer för facklig organisering. Inom förbunden i LO och 
delar av TCO organiseras medlemmar efter arbetsplats, där alla medlemmar på en och 
samma arbetsplats rekommenderas att vara medlem i samma förbund för att maximera 
möjligheten till facklig framgång. Detta till skillnad från Saco som nästan uteslutande 
består av professionsförbund. Dessa organiserar medlemmar efter profession och/eller 
akademisk examen. Inom Saco organiseras arbetet på arbetet i form av samarbeten 
mellan förbunden, exempelvis genom Saco-S på statlig sektor.  

SULF har sedan förbundets bildande 1984 varit ett utpräglat professionsförbund. Detta 
uttrycks i första stycket i stadgarnas ändamålsparagraf: 

§ 1 Ändamål 

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är en partipolitiskt 
obunden facklig organisation och ett professionsförbund för 
universitetslärare, forskare, doktorander samt jämförlig personal. 

Formuleringen jämförlig personal tillkom för att inkludera även annan vetenskapligt 
aktiv personal än de tre uppräknade kategorierna samt de universitetslärare som av 
olika skäl övergått till en mer administrativ karriärbana.  

Denna prioritering syns även i förbundets verksamhet och rekrytering. Inga andra 
grupper än de som räknas upp i ändamålsparagrafen rekryteras aktivt från förbundets 
sida. Förbundet har dock en praxis i att välkomna även andra grupper än de 
uppräknade under förutsättning att de arbetar inom högskolesektorn när de söker 
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medlemskap. Det gör att förbundet idag består fler yrkesgrupper än de som identifierats 
i ändamålsparagrafen. 

Därutöver har SULF dubbelanslutningsavtal med majoriteten av övriga Saco-förbund. 
Syftet med dessa är att, till ingen eller liten merkostnad, ge den dubbelanslutna 
medlemmen tillgång till expertis om högskolan via SULF och tillgång till expertis om 
medlemmens profession via det andra dubbelanslutande förbundet.   

Förbundsstyrelsen ser att även om förbundet har stor utvecklingspotential nyrekrytering 
av medlemmar så är en förändring av förbundets grundläggande identitet från 
professionsförbund till arbetsplatsförbund inte en framkomlig väg. Förbundsstyrelsen 
förespråkar därför att medlemmar utanför SULF:s kärngrupper utnyttjar 
dubbelanslutningsavtalen för att få sina professionsfrågor tillfredsställda hos andra 
förbund och samtidigt genom sitt medlemskap i SULF säkerställa tillgång till förbundets 
expertis om högskolesektorn. 



Motion nummer 12 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Utökat förbundsråd 2022/23 
Corona-pandemin har påverkat SULF:s arbete på många sätt. Det positiva är att 
digitalisering har möjliggjort att fler har fått möjlighet att delta i aktiviteter utan att 
behöva resa. Däremot saknar de flesta den möjlighet till nätverkande det innebär att 
träffas fysiskt. Inte minst saknar vi att ha trevligt och umgås tillsammans med andra 
SULF-aktiva. Därför vill SULF/Umeå att SULF arrangerar ett utökat förbundsråd eller 
motsvarande när möjlighet ges. 

Med utökat förbundsråd avser SULF/Umeå att fler SULF-aktiva, kongressombud eller 
motsvarande representanter från lokalföreningarna ges möjlighet att fysiskt träffas och 
diskutera aktuella frågor.  

SULF/Umeå anser att förbundsråd bör äga rum under två dagar så att deltagarna kan 
övernatta och umgås över en middag. Med tanke på att SULF sparat pengar under 
pandemin borde detta vara ekonomiskt möjligt. 

Det är viktigt att SULF:s lokala verksamhet uppmärksammas och belönas och det finns 
inget bättre sätt att göra det på än att samlas, umgås, nätverka och träffa det centrala 
kansliet. 

SULF/Umeå hemställer därför att kongressen beslutar: 
• att SULF arrangerar en utökat fysiskt förbundsråd eller motsvarande innan nästa

kongress
• att SULF möjliggör för lokalföreningarna att skicka deltagare genom att bekosta

resor och avgifter för dessa.

För SULF/Umeå  
Per Lundgren, ordförande 
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Motion nr 12 från SULF/Umeå 
Utökat förbundsråd 2022/23      
 

SULF/Umeå hemställer  
 

1. att SULF arrangerar en utökat 
fysiskt förbundsråd eller 
motsvarande innan nästa kongress  

2. att SULF möjliggör för 
lokalföreningarna att skicka 
deltagare genom att bekosta resor 
och avgifter för dessa. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionens första att-sats 

samt 
• att anse att motionens andra att-

sats är besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
SULF:s förbundsråd regleras i förbundets stadgar. Förbundsrådet infördes i stadgarna 
efter beslut vid ordinarie kongress 2018 och extrakongressen 2019. Stadgarna 
föreskriver att förbundsrådet ska sammanträda en gång per år de år ordinarie kongress 
inte infaller. Hittills förbundet genomfört två förbundsråd i september 2019 samt 
september 2020. På grund av Covid-19 pandemin genomfördes förbundsrådet 2020 i 
digital form.  

Förbundsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning att även om digitaliseringen 
under pandemin haft stora fördelar så finns ett uppdämt behov av fysiska möten för 
förbundets förtroendevalda. Ett utökat och förlängt förbundsråd vore ett utmärkt tillfälle 
för nätverkande och annat som fått stå tillbaka under pandemin.  

Förbundet har en etablerad praxis om att kostnader associerade med förtroendevaldas 
och ombuds deltagande på förbundets kongresser, förbundsråd, utbildningar med mera 
bekostas av förbundet centralt. Denna praxis omfattar också ett utökat förbundsråd. 

 

 

 



Motion nummer 13 

Motion till SULF:s kongress 2021 

For a more diverse and international Union 
According to SULF's own “Vision 2030” document, in order to fulfill its mission as a 
critical force in society, academia needs to be ”diverse with ethnic, geographical and 
socioeconomic variation among both students and academic staff.” Over the past 
decades, Swedish Universities have attracted an increasing number of international 
researchers. According to the Swedish Higher Education Authority (UKÄ), on average 
12% of employees in Swedish universities are not Swedish citizens, with an even 
greater proportion in larger universities.1  

It is in SULF's strategic interest to engage this growing group of employees; SULF 
should have the ambition to represent better than any other Saco union international 
teachers, researchers and doctoral students. While translating material to English and 
providing greater language flexibility are important steps in this direction, it is imperative 
that SULF as an organization strive to reflect within its own ranks the increasing 
diversity of the academic workforce. Diversity of the academic workforce is not limited 
to the current country of citizenship, but also includes different national origins as well 
as cultural and ethnic backgrounds. 

SULF/Uppsala therefore proposes: 
• that the Congress decide that SULF should strive for increased diversity among

elected representatives, in order to more closely reflect the diversity of employees
at Swedish universities involved in teaching and research.

• that the Congress decide that SULF should provide training and networking
opportunities to elected representatives with a non-Swedish background.

För SULF/Uppsala 
Cajsa Bartusch, Ordförande 

1 See for example UKA’s statistics at the website 
https://www.uka.se/download/18.5f06ad31171ac43e9571ccd/15881700 

https://www.uka.se/download/18.5f06ad31171ac43e9571ccd/1588170056551/Statistisk_analys_2020-04-29_Internationella%20rekryteringar%20vanligast%20bland%20yngre%20forskare.pdf
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Motion nr 13 från SULF/Uppsala  
For a more diverse and international union 
 

SULF/Uppsala hemställer  
 

1. that the Congress decide that 
SULF should strive for increased 
diversity among elected 
representatives, in order to more 
closely reflect the diversity of 
employees at Swedish universities 
involved in teaching and research. 

2. that the Congress decide that 
SULF should provide training and 
networking opportunities to elected 
representatives with a non-Swedish 
background. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att anse motionen besvarad med 

hänvisning till förbundsstyrelsens 
yttrande.  

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Frågan om inkludering är viktig i en demokratisk organisation. Därför är det ett självklart 
mål att SULF:s förtroendevalda har olika bakgrund. Förbundsstyrelsen har för att 
möjliggöra breddat deltagande i det lokalfackliga arbetet avsatt pengar till översättning 
av lokala SULF-nyhetsbrev och likande så att lokala förtroendevalda enklare ska kunna 
rikta sig till och uppmuntra till aktivitet bland medlemmar oavsett om de talar svenska 
eller engelska. Propositionen SULF:s lokalföreningar – hjärtat i förbundet har som mål 
att göra det enklare och mer attraktivt att vara förtroendevald. För det är ju tyvärr inte 
bara är språket som hindrar medlemmar från att bli aktiva. Det finns många andra skäl, 
och förbundsstyrelsen tror att en satsning på att göra uppdraget mer attraktivt behöver 
rikta sig till alla medlemmar oavsett språk. Förbundsstyrelsen skulle därför vilja ha haft 
möjlighet att hemställa att kongressen bifaller den första att-satsen. Tyvärr föreligger ett 
hinder för detta. Att-satsen vill att förbundets förtroendevalda ska återspegla 
sammansättningen av undervisande och forskande personal vid landets lärosäten. Det 
är SULF:s uppgift att företräda förbundets medlemmar snarare än alla anställda. 
Förbundsstyrelsen hemställer därför att att-satsen anses besvarad. 

Även vad beträffar den andra att-satsen är förbundsstyrelsen tveksam. Den innehåller 
två förslag: att utbilda och att skapa nätverk för förtroendevalda med utländsk 
bakgrund. Gruppen förtroendevalda med utländsk bakgrund är heterogen och har 
mycket olika kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Att enbart på grund 
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av deras bakgrund hänvisa dem till särskilda nätverk och utbildningar är vanskligt. 
Däremot är det lätt att erbjuda förbundets utbildning för förtroendevalda även på 
engelska eftersom det är en brevkurs som startar automatiskt när en medlem 
registreras som förtroendevald. Förbundsstyrelsen hemställer därför att att-satsen 
anses besvarad. 



Motion nummer 14 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Support for language flexibility  
Effective and inclusive communication is central to SULF’s internal and external work. 
Current and potential members of SULF tend to work in multilingual environments in 
which Swedish and English serve variously as lingua franca, even for those who do not 
have native fluency in either. SULF’s members and potential members have different 
backgrounds, types of work experience and language competencies. Various language 
needs can arise in various groups and contexts. 

Greater support for language flexibility is therefore an important tool for reaching, 
informing and actively involving current and potential members of SULF. Inclusive and 
innovative language solutions can help create a welcoming environment in which 
individuals can engage in discussions of key issues and actively participate in SULF’s 
work. 

SULF/Uppsala therefore proposes: 
• that the Congress decide that SULF should centrally provide increased support to

local organizations for greater flexibility in the use of English and Swedish in order
to facilitate optimal and inclusive communication within all areas of SULF’s
activities. Examples of such support may include (but are not limited to): resources
for simultaneous interpretation at live events, subtitles for informational films, more
extensive translation of web pages and documents, including those for elected
representatives (förtroendemannasidorna), the organization of bilingual events,
and language consultancy for specialized vocabulary related to Swedish labor law,
work environment issues, equal opportunity issues.

• that the Congress instruct the national executive board (förbundsstyrelse) to make
the necessary preparations for making the 2024 Congress accessible to
representatives who speak Swedish or English but not both languages.

För SULF/Uppsala 
Cajsa Bartusch, Chairperson 
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Motion nr 14 från SULF/Uppsala 
Support for language flexibility 
 

SULF/Uppsala hemställer  
 

1. that the Congress decide that 
SULF should centrally provide 
increased support to local 
organizations for greater 
flexibility in the use of English 
and Swedish in order to facilitate 
optimal and inclusive 
communication within all areas 
of SULF’s activities. Examples of 
such support may include (but 
are not limited to): resources for 
simultaneous interpretation at 
live events, subtitles for 
informational films, more 
extensive translation of web 
pages and documents, including 
those for elected representatives 
(förtroendemannasidorna), the 
organization of bilingual events, 
and language consultancy for 
specialized vocabulary related to 
Swedish labor law, work 
environment issues, equal 
opportunity issues. 

2. that the Congress instruct the 
national executive board 
(förbundsstyrelse) to make the 
necessary preparations for 
making the 2024 Congress 
accessible to representatives 
who speak Swedish or English 
but not both languages. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen.  
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Förbundsstyrelsens överväganden 
SULF har sedan många år strävat efter att bygga upp sin engelskspråkiga information, 
och det förbundets arbete medlemsstöd är idag i stort sett helt parallellspråkigt. På 
www.sulf.se är 70 procent av materialet parallellspråkigt och all information från kansliet 
till medlemmarna, inklusive medlemsmejl, finns på båda språken. Facklig rådgivning 
och stöd till medlemmar är också tillgänglig på både svenska och engelska och 
medlemsarrangemang där SULF:s personal är talare genomförs inte sällan på 
engelska. 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att SULF:s 
verksamhet och SULF:s arrangemang och demokratiska processer är tillgängliga för 
både svensktalande och de som ännu inte talar svenska. Därför tillsatte 
förbundsstyrelsen 2020 en arbetsgrupp i syfte att utreda frågan. Arbetsgruppen lade 
fram förslag till nio konkreta åtgärder som skulle möjliggöra större tillgänglighet, varav 
de flesta handlade om tillgänglighet för medlemmar som inte talar och läser svenska. 

Åtgärdsförslagen skilde sig åt i genomförbarhet, men förbundsstyrelsen fanns dem alla 
goda och beslöt att genomföra trea av dem, samt utreda fem för att hitta bästa formen 
för genomförande. De som genomförs omedelbart handlar om att ge stöd till lokala 
förtroendevalda i form av att avsätta pengar i första hand för översättning av lokal 
information och lokala hemsidor med mera. Att till det lägga att all kommande 
information till SULF-förtroendevalda ska vara tvåspråkig uppfyller motionens yrkande. 

Ett förslag som arbetsgruppen också lade fram var att experimentera med 
parallellspråkighet på årets kongress. Tyvärr var tiden för kort för att medge det. Men 
det är ett rimligt nästa steg att utreda frågan i syfte att möjliggöra parallellspråkighet på 
nästa kongress. 

http://www.sulf.se/


Motion nummer 15 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Strengthen SULF’s legal services and member 
support in relation to employment and 
migration issues        
The initial points of contact for SULF members who require support with employment 
and migration issues are the local Saco representatives, the SULF member helpline, 
and in some cases SULF’s elected representatives. All of these are supported by the 
ombud unit at SULF’s central office, including SULF’s two directly employed lawyers. 

It is crucial that SULF has the knowledge and personnel resources to provide timely 
advice on key issues affecting our members. It is the experience of SULF- DCA that 
ombudspersons’ understanding of the formal and material circumstances of doctoral 
candidates is some cases inadequate. This is perhaps best exemplified by SULF’s slow 
and confused reaction to this year’s changes in the Aliens Act (utlänningslagen) with 
specific requirements coming to light during the summer holiday. Our members have 
felt abandoned and unsupported, as the high level of stress and anxiety disrupts their 
work and family life, and future plans. 

Access to support in situations of conflict and confusion is one of the key reasons for 
joining SULF, not just for doctoral candidates, but other personnel categories too. 
Members should find it easy to get in touch with SULF and receive advice and support 
of high quality and timeliness to mitigate stress and anxiety level. 

Furthermore, legal and judicial activism is one way in which we can advance our 
political agenda as a trade union. In recent times SULF has been very restrictive in 
pursuing court cases as a way of setting precedent, even though economic resources 
are in place for this. A more aggressive stance in pursuing court cases would increase 
SULF’s visibility and appeal as an organisation that fights for the rights of its members. 

The SULF Doctoral Candidate Association therefore submit: 
• that SULF should ensure that adequate resources are in place to provide legal

services and member support in relation to employment, migration issues and
legislative contingency, and that these services should be easily accessible and of
high quality and timeliness;

• that SULF should explore possibilities of collaboration with legal scholars to
publish legal analysis and opinions on issues affecting our members;
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• that SULF should fearlessly pursue legal action on behalf of its members, in cases 
where this is possible and appropriate, where such action may serve to set legal 
precedent, to increase our visibility, or to advance our political agenda. 

 
For the SULF Doctoral Candidate Association 
Jenny Iao-Jörgensen, Chairperson 
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Motion nr 15 från SULF:s doktorandförening  
Strengthen SULF’s legal services and member 
support in relation to employment and 
migration issues        
 

SULFs doktorandförening 
hemställer  
 

1. that SULF should ensure that 
adequate resources are in place to 
provide legal services and member 
support in relation to employment, 
migration issues and legislative 
contingency, and that these 
services should be easily 
accessible and of high quality and 
timeliness; 

2. that SULF should explore 
possibilities of collaboration with 
legal scholars to publish legal 
analysis and opinions on issues 
affecting our members; 

3. that SULF should fearlessly pursue 
legal action on behalf of its 
members, in cases where this is 
possible and appropriate, where 
such action may serve to set legal 
precedent, to increase our visibility, 
or to advance our political agenda. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionens första att-sats,  
• att bifalla motionens andra att-sats 

samt 
• att anse motionens tredje att-sats 

besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.  

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Motionären framhåller vikten av att SULF har adekvat och snabbt stöd till medlemmar, 
och att vår juridiska kunskap och opinionsbildning bör vara i framkant. Det är också 
förbundsstyrelsens ambition. 

Den första att-satsens yrkande är lätt att bifalla utom när det gäller ordet ”migration 
issues”. Stadgarna § 1, första punkten, anger att förbundet ska företräda medlemmar i 
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”fackliga och professionella” frågor, vilket inte innefattar migrationsfrågor. Eftersom vi 
vet att många medlemmar behöver stöd och kunskap i migrationsfrågor tillhandahåller 
vi information i frågorna, och med stöd i § 1 punkt 3 driver vi sedan många år 
migrationsfrågor på politisk nivå. Men vi kan svårligen företräda medlemmarna i 
migrationsfrågor. Skulle stadgarna ändras och ange att vi ska företräda medlemmarna i 
migrationsärenden skulle kansliet behöva utökas med minst en, sannolikt två, jurister 
med inriktning mot migrationsjuridik. 

Vad gäller den andra att-satsen kan vi konstatera att vi redan använder oss av extern 
kunskap när vi publicerar skrifter. Det mest kända exemplet är skriften 
Universitetslärarens upphovsrätt av Sanna Wolk. I andra sammanhang är vår egen 
kompetens så hög att vi själva författar skrifterna. Här kan nämnas Thomas Kihlbergs 
Din tur som utkommit i två upplagor och behandlar tillämpningen av det statliga 
turordningsavtalet vid uppsägning. Att-satsen anses därmed besvarad. 

Den tredje att-satsen beskriver i stort sett det som står i förbundets rättshjälpspolicy. 
Vid beslut om att ett ärende ska drivas ska förbundet bland annat ta hänsyn till 

• om det finns förutsättningar för framgång i ärendet. 
• om frågan är så principiellt viktig att det är angeläget att pröva den oavsett 

möjlighet till framgång. 

Eftersom rättshjälpspolicyn och SULF:s praxis således täcker in att-satsen hemställer 
förbundsstyrelsen att den anses besvarad.  



Motion nummer 16 

Motion till SULF:s kongress 2021 

SULF behöver en miljöpolicy! 
Det är 2021, och hoten mot miljön och mänsklighetens överlevnad tornar upp sig allt 
mer. Forskningen vid universitet och högskolor, som våra medlemmar utför, bidrar 
starkt till att belysa och ta fram fakta om detta. Därför har varje organisation med 
självaktning idag ett styrdokument i form av en antagen miljöpolicy, där man sätter upp 
mål för hur organisationens negativa påverkan på miljön kan minimeras, och följer upp 
och reviderar dessa med viss regelbundenhet. Det kan handla om saker som hur resor 
sker, vilken mat som serveras vid fysiska möten, och vilka prioriteringar som skall göras 
vid inköp av varor och tjänster. Bland våra medlemmar finns en mycket stor kunskap 
om hur sådana mål bäst skall utformas för att ha störst effekt.  

Därför är det ju snudd på pinsamt att SULF som organisation verksam inom 
högskolesektorn inte (så vitt vi kan se av hemsidan) har en antagen miljöpolicy för hur 
organisationen skall reducera sitt avtryck på miljön. Så kan vi inte ha det!  

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar: 
• att SULF tillsätter en arbetsgrupp med forskningskompetens på området, som får i

uppgift att snarast ta fram en ambitiös miljöpolicy för hur organisationens avtryck
på miljön kan minimeras.

• att förbundsstyrelsen delegeras ansvaret att anta policyn, och lägga upp en plan
för hur ofta den behöver revideras.
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Motion nr 16 från SULF/Lund 
SULF behöver en miljöpolicy! 
 

SULF/Lund hemställer  
 

1. att SULF tillsätter en arbetsgrupp 
med forskningskompetens på 
området, som får i uppgift att 
snarast ta fram en ambitiös 
miljöpolicy för hur organisationens 
avtryck på miljön kan minimeras.   

2. att förbundsstyrelsen delegeras 
ansvaret att anta policyn, och lägga 
upp en plan för hur ofta den 
behöver revideras 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att anse att motionen besvarad 

med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen kan inte annat än instämma i rubriken: SULF behöver en miljöpolicy! 
Därför har varje förbundsstyrelse sedan 2011 fastställt en sådan, även om rubriken 
med hänvisning till den motion i frågan som bifölls på kongressen 2010 är ”Inköps- och 
resepolicy”. 

Det är beklagligt att policyn inte är känd inom förbundet.  Den reglerar utöver miljö- och 
klimatpåverkande handlingar också rättvisefrågor. Bland annat fastslås följande:  

• Resor bör av klimatskäl undvikas, och ska i normalfallet ske med tåg. Om flyg är 
nödvändigt ska flygresan klimatkompenseras. 

• Mat och dryck ska om möjligt vara ekologisk och kravmärkt samt i förekommande 
fall rättvisemärkt. 

• Konferensanläggningar och hotell ska vara miljömärkta och porrfria. 
• Förbrukningsartiklar ska vara miljömärkta. 
• Leverantörer av tjänster ska normalt ha kollektivavtal. 

Förbundsstyrelsen reviderar policyn en gång per mandatperiod. Vid varje tillfälle 
inhämtas kunskap från organisationer som Naturskyddsföreningen vilka märkningar 
som är godtagbara och vilka områden policyn bör täcka. Styrelsen avser att under 
kommande mandatperiod ombesörja att policyn blir känd i förbundet. 



Motion nummer 17 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Konkreta verksamhetsrapporter till 
medlemmar!   
Vi tror att medlemmarna, och ännu mer icke medlemmar, inte vet tillräckligt om vilket 
(med avseende på inriktning och omfattning) arbete SULF faktiskt gör. Det leder enligt 
vår mening till en risk för tappade eller uteblivna medlemmar eller lägre till 
engagemang. Övergripande information om fackets roll tror vi inte är tillräckligt, utan det 
behövs större konkretion. Vår motion är följande:  

Att det införs en spalt/sida i vår tidning Universitetsläraren, där SULF berättar om 
vad SULF har gjort sedan den senaste spalten och vilken nytta detta gör (antas 
göra). Hur många enskilda ärenden pågår just nu, hur många förhandlingar, vilka 
politiker har vi skrivit till eller mött (och vad har då framkommit?), vilka artiklar eller 
mediaframträdanden har SULF-centralt skrivit respektive gjort? Det kan finnas ett 
behov av att konsolidera in verksamhetsinformation från lokala föreningar. Det bör 
också berättas om, i den mån det är möjligt, vilken nytta för medlemmar (enskilda eller 
kollektivet) detta gör (kan antas göra).  

Varje nummer bör innehålla en berättelse om vad som har hänt sedan sist, men det 
kan kanske vara en intressant idé att verksamhetsårets verksamhet även löpande 
summeras, så att man t.ex. i augusti, kan se helheten för året fram till dess o.s.v. 

Vi ser detta som en viktig fråga, men de närmare formerna för denna föreslagna 
rapportering bör utarbetas i samarbete mellan redaktionen, SULF centralt och 
lokalföreningarna.  

Dessa spalter kan användas i marknadsföringen av SULF, t.ex. om de görs publika på 
nätet - vilket också är vårt förslag att de görs. Då nås de också av icke-medlemmar och 
kan länkas till i marknadsföring riktad till dem.  

SULF/Linköping hemställer att kongressen beslutar: 
• att varje nummer av Universitetsläraren innehåller en kort spalt om vad SULF- 

gjort sedan förra numret
• att det varje år i Universitetsläraren publiceras ett cirkeldiagram som visar hur

förbundets kostnader fördelas på exempelvis förhandling,
opinionsbildning/utbildnings- och forskningspolitik, råd och stöd till medlemmar,
facklig utbildning etc.
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Motion nr 17 från SULF/Linköping 
Konkreta verksamhetsrapporter till 
medlemmar! 
 

SULF/Linköping hemställer  
 

1. att varje nummer av 
Universitetsläraren innehåller en 
kort spalt om vad SULF- gjort sedan 
förra numret 

2. att det varje år i Universitetsläraren 
publiceras ett cirkeldiagram som 
visar hur förbundets kostnader 
fördelas på exempelvis förhandling, 
opinionsbildning/utbildnings- och 
forskningspolitik, råd och stöd till 
medlemmar, facklig utbildning etc. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att anse motionen besvarad med 

hänvisning till styrelsens yttrande.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionens inriktning, det är viktigt att berätta om vad som sker 
I förbundet. På de få sidor som förbundet förfogar över i vår medlemstidning 
Universitetsläraren finns ofta korta redogörelser för vad som ägt rum. Det kan handla 
om sända webbinarier, nytt material, politiska utspel eller liknande. Den främsta 
nyhetskällan till vad som sker i förbundet är sulf.se. Förutom att kunna vara mer aktuell 
än vid de 8 tillfällen per år som medlemstidningen utkommer finns på sulf.se en bättre 
möjlighet att ge en fylligare bild av det som sker i förbundet.  

Vid sidan om sulf.se finns även det elektroniska nyhetsbrev till medlemmar som 
utkommer med 7-10 utgåvor per år. I det brukar förbundets opinionsbildning och annat 
politiskt arbete lyftas fram. 

Varje år sammanställer förbundet sin verksamhet i en verksamhetsberättelse. Där finns 
det cirkeldiagram som efterfrågas av motionären. Förbundsstyrelsen anser att 
verksamhetsberättelsen som helhet är en bra form för att redovisa hur förbundets 
resurser fördelas. 

 



Motion nummer 18 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Uppvärdera lokalföreningarnas hemsidor  
Alla lokalföreningar har i nuläget möjlighet att presentera sig själva med en lokal 
hemsida på förbundets webb. Dessa lokala hemsidor (sulf.se/sulfs-foreningar) är dock 
svåra att hitta på sulf.se och har ytterst begränsad funktionalitet. Det går exempelvis 
inte att skapa undersidor eller lägga in nyhetsinlägg. Att nyhetsinlägg blandas med 
allmän information har till följd att gamla nyheter aktivt måste plockas bort istället för att 
automatiskt hamna längre ner. Alla ändringar måste dessutom gå via kansliet vilket 
skapar merarbete för alla inblandade.  

SULF-föreningen vid Stockholms universitet föreslår att skapa ett system som möjliggör 
för lokalföreningarnas webbansvariga att lägga in innehåll direkt, utan att behöva gå via 
kansliet. Vi föreslår också att lokalföreningarna ges möjlighet att skapa lokala 
nyhetsinlägg som sedan automatiskt visas på lokalföreningarnas sidor. På så sätt blir 
det lättare att särskilja allmän information från aktuella inbjudningar och information på 
lokal nivå. Det minskar också risken att sidorna framstår som inaktuella eftersom det 
har missats att ta bort gamla inbjudningar m.m. 

Sulf.se är byggt i Wordpress och det gör att våra ändringsförslag är tekniskt enkla att 
genomföra. Med personbundna inloggningar för lokalföreningarnas webbansvariga går 
det också att upprätthålla en god säkerhet. De skulle underlätta och effektivisera 
arbetet med våra hemsidor för både lokalföreningar och kansliet. Framförallt blir det 
lättare för medlemmar att hitta relevant och aktuell lokal information. 

SULF Stockholms universitet hemställer därför 
• att lokalföreningarna ges möjlighet att själva ändra sina lokala hemsidor på sulf.se

och lägga in lokala nyhetsinlägg;
• att lokalföreningar som inte vill ta hand om sina lokala hemsidor själva även i

fortsättningen får kanslistöd till det;
• att lokalföreningarnas hemsidor får en större synlighet på sulf.se; förslagsvis högst

upp på ingångssidan (inte längst ner som i nuläget).



 

 
 

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 18 från SULF/Stockholm 
Uppvärdera lokalföreningarnas hemsidor    
 

SULF/Stockholm hemställer  
 

1. att lokalföreningarna ges möjlighet 
att själva ändra sina lokala 
hemsidor på sulf.se och lägga in 
lokala nyhetsinlägg; 

2. att lokalföreningar som inte vill ta 
hand om sina lokala hemsidor 
själva även i fortsättningen får 
kanslistöd till det; 

3. att lokalföreningarnas hemsidor får 
en större synlighet på sulf.se; 
förslagsvis högst upp på 
ingångssidan (inte längst ner som i 
nuläget). 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Ett arbete bör snarast starta för att 
utreda möjligheterna till underavdelningar på sulf.se samt därefter genomföra 
nödvändiga förändringar så de föreningar som så önskar ska kunna genomföra 
löpande uppdateringar i egen regi. Arbetet ska ske med beaktande av gällande 
lagstiftning såsom till exempel ansvarig utgivares roll samt GDPR. 



SULF:s kongress 2021

Bilaga 16

Utskott C - motioner och 
motionssvar



Motion nummer 19 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Förstärk SULFs engagemang i frågan om 
akademisk frihet även på en internationell 
nivå!    
Frågan om akademisk frihet är mycket viktig - men den behöver ett internationellt 
grepp. Vi behöver stödja forskare och universitetslärare i andra länder som har en ännu 
mer utsatt situation än vi på detta område. Av solidaritet, men också av egenintresse, 
eftersom framgångar i andra länder för de som vill begränsa den akademiska friheten, 
inspirerar de som motarbetar denna frihet i vårt land att flytta fram sina positioner. Idag 
går utvecklingen på detta område åt helt fel håll i alltför många länder. Fler länder är på 
väg att avveckla sina demokratier, än som är på väg att bygga upp dem. SULF måste 
därför fortsätta med och förstärka sitt engagemang i frågan om akademisk frihet även 
på en internationell nivå.  

Organisationen Scolars at Risk arbetar med att ordna forskarfristäder i Sverige för 
forskare som är utsatta för hot och förtryck i sina hemländer, och organisationen finns 
redan etablerad i Sverige.  

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar: 
• att SULF skall sträva efter att inleda ett samarbete med Scolars at risk eller

motvarande organisationer för att hjälpa dem att hitta universitet och högskolor i
Sverige som kan erbjuda fristäder.

• att SULF tillsammans med Scholars at risk eller motsvarande organisationer skall
bedriva ett påverkansarbete mot Regeringen för att värna om och utöka de
möjligheter som migrationslagstiftningen erbjuder för denna typ av fristäder, och
de nationella ekonomiska stöd som finns för dem. Det är viktigt i en tid när den
politiska retoriken snarare talar om olika former av inskränkningar på detta
område.

• att SULF skall sträva efter att erbjuda rådgivning och vägledning till fackliga
organisationer i andra länder där den akademiska friheten är mer hotad och
möjligheten att över huvud taget engagera sig fackligt är kringskuren. Syftet är att
hjälpa forskare och universitetslärare i utsatta länder att mobilisera sig.
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Motion nr 19 från SULF/Lund 
Förstärk SULF:s engagemang i frågan om 
akademisk frihet även på en internationell 
nivå!    

SULF/Lund hemställer  
1. att SULF skall sträva efter att inleda 

ett samarbete med Scolars at risk 
eller motvarande organisationer för 
att hjälpa dem att hitta universitet 
och högskolor i Sverige som kan 
erbjuda fristäder.    

2. att SULF tillsammans med Scholars 
at risk eller motsvarande 
organisationer skall bedriva ett 
påverkansarbete mot Regeringen 
för att värna om och utöka de 
möjligheter som 
migrationslagstiftningen erbjuder för 
denna typ av fristäder, och de 
nationella ekonomiska stöd som 
finns för dem. Det är viktigt i en tid 
när den politiska retoriken snarare 
talar om olika former av 
inskränkningar på detta område.  

3. att SULF skall sträva efter att 
erbjuda rådgivning och vägledning 
till fackliga organisationer i andra 
länder där den akademiska friheten 
är mer hotad och möjligheten att 
över huvud taget engagera sig 
fackligt är kringskuren. Syftet är att 
hjälpa forskare och 
universitetslärare i utsatta länder att 
mobilisera sig. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionens första och 

andra att-sats samt 
• att anse motionens tredje att-sats 

vara besvarad 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären om vikten av att stärka akademisk frihet 
internationellt. Redan idag bedrivs ett samarbete med andra fackförbund som 
organiserar universitetslärare och forskare inom ramen för vår europaorganisation 
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European Trade Union Committee fpr Education (ETUCE) och vår världsorganisation 
Education International (EI). SULF har också haft ett bilateralt samarbete med vår 
turkiska systerorganisation Egitem-Sen som bland annat resulterade i att två turkiska 
forskare med SULF:s hjälp fått tillbringa ett år som gästforskare på Uppsala universitet.  

Sedan många år tillbaka stödjer SULF organisationen CARA (the Council for At-Risk 
Academics), med årliga donationer. 

Motionären föreslår att SULF ska inleda ett närmare samarbete med Scholars at Risk. 
Förbundsstyrelsen tycker att det är en bra idé, särskilt med tanke på att organisationen 
finns representerad i Sverige.  

När det gäller möjligheten för SULF att agera rådgivande till andra länder tror 
förbundsstyrelsen att det bästa sättet att göra detta är genom ett aktivt arbete inom 
ETUCE och EI. I dagsläget representerar SULF genom chefsutredaren ETUCE och EI i 
ett antal internationella arbetsgrupper. Det arbetet bör fortsätta, inte minst med 
inriktning på frågan om akademisk frihet. 

 

 



Motion nummer 20 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Hur fria är basanslagen? 
De statliga basfinansieringarna i form av direkta statsanslag för forskning och 
forskningsutbildning motsvarar lite drygt 40 procent av lärosätenas 
forskningsfinansiering. Att få till en ökning av basanslagen till högskole- och 
universitetsvärlden har och är av central betydelse. Enligt SULF bör forskningens frihet 
och kvalité främst säkerställas genom styrning och resurstilldelning till lärosätena. 
Regeringen har även lagt ett stort ansvar på universitet och högskolor att besluta om 
basanslagets användning och dess interna fördelning. Det är därmed av stort intresse 
att undersöka i vilken omfattning basanslaget används till att erhålla externa medel. Om 
den delen är betydande minskas förmågan hos lärosätena att uppfylla intensionen om 
att högskole- och universitetsvärlden ska kunna fatta långsiktiga beslut om sin forskning 
och att värna lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner. 

SULF/Karlstad hemställer därför att kongressen uppdrar åt 
förbundsstyrelsen: 
• att SULF under kommande kongressperiod klarlägger i vilken omfattning

lärosätenas basanslag används för att erhålla externa medel.
• att SULF synliggör lärosätenas möjligheter att utifrån basanslagen verka utifrån

intentionen om integritet och långsiktighet inom forskning och forskningsutbildning.

För SULF/Karlstad 
Mats Nilsson, Ordförande 
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Motion nr 20 från SULF/Karlstad 
Hur fria är basanslagen? 
 

SULF/Karlstad hemställer  
 

1. att SULF under kommande 
kongressperiod klarlägger i vilken 
omfattning lärosätenas basanslag 
används för att erhålla externa 
medel.   

2. att SULF synliggör lärosätenas 
möjligheter att utifrån basanslagen 
verka utifrån intentionen om 
integritet och långsiktighet inom 
forskning och forskningsutbildning.  
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att anse motionen besvarad med 

hänvisning till förbundsstyrelsens 
yttrande. 
 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om vikten av att spåra hur lärosätena 
använder de basanslag de får för forskning och utbildning på forskarnivå. Under våren 
2021 släppte SULF rapporten Vart tar pengarna vägen? – Om statsmakternas 
prioriteringar och lärosätenas interna fördelning av basanslag för forskning och 
utbildning på forskarnivå (Del 1). Under hösten 2021 har en enkät om fördelning av 
basanslag från fakulteter till institutioner skickats ut och en rapport är under 
bearbetning.  

Den första frågan som motionären ställer handlar om hur stor del av basanslaget som 
används för att ansöka om externa medel. Den är onekligen mycket intressant. För att 
ta reda på det skulle SULF behöva göra en stor arbetstidsundersökning som 
kombinerar frågan om hur stor andel av arbetstiden som läggs på att söka medel med 
hur stor del av anställningen som finansieras externt. 

Universitetskanslersämbetet genomförde 2014 en studie med titeln ”Hur använder 
lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata”. I 
den rapporten ställdes frågan ”Hur mycket tid avsätts för att ansöka om externa 
medel?” Den visade bland annat att personal inom det medicinska vetenskapsområdet 
avsatte mest tid för att skriva ansökningar om externa medel och att i genomsnitt en 
femtedel av professorernas forskningstid ägnas åt ansökningar.  

Att göra en så stor studie som efterfrågas i motionärens hemställan är inte möjligt inom 
ramen för den utredningskapacitet som kansliet har. Däremot är det möjligt att ta upp 
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frågan till diskussion med Universitetskanslersämbetet. Detta särskilt som det har gått 
SJU år sedan deras senaste undersökning om arbetstid. 

Den andra frågan handlar om att påverka lärosätena på så sätt att de tar till vara på 
basanslagen för att främja integritet och långsiktighet inom forskning och 
forskarutbildning. Ett sådan arbete har påbörjats under hösten 2021 genom en rad 
rundabordssamtal med rektorer för universiteten. Samtalen är en början på ett arbete i 
syfte att långsiktigt förbättra arbetsmiljön för forskare och universitetslärare som 
befinner sig i miljöer med hög andel externfinansiering av forskning. 



Motion nummer 21 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Säkrad kollegialitet vid beredning av 
förändringsförslag och beslut – även i ärenden 
som initieras utanför linjen   
Sveriges universitet och högskolor drivs idag dels via linjestyrning, och dels via kollegial 
förankring. Den kollegiala förankringen fungerar oftast väl på institutionsnivå i form av 
beredande kollegiala organ inför beslut, och på mer central nivå finns ofta olika råd eller 
styrelser med student- och lärarrepresentanter. De flesta lärosäten har idag också goda 
rutiner för remisshantering, och det finns arbetsplatsträffar, informationsmöten etc. som 
möjliggör kollegial granskning inför beslut. 

Samtidigt är kollegialiteten idag hotad. I den nyutgivna boken ”Ledning och (sned-) 
styrning i högskolan” av redaktörerna Mats Alvesson och Stefan Sveningsson 
poängterar författarna att ”Högskolor och universitet har under senare decennier 
expanderat kraftigt - och med det tilltagande lednings- och styrformer. Dessa former 
präglas alltmer av en myndighetslogik som riskerar att kollidera med och att tränga 
undan en god kärnverksamhet, det vill säga bra utbildning och forskning.”.  

Exempelvis har det nu senast handlat om det av VR (Vetenskapsrådet) initierade 
datalagringsinitiativet som i praktiken innebär en förändring av praxis – från ett etablerat 
så kallat ”lärarundantag”, där den enskilda forskaren äger sitt material, till att respektive 
lärosäte äger materialet, inklusive insamlat datamaterial. VR tolkar därmed ett nationellt 
och EU-relaterat uppdrag på ett sätt där konsekvenserna och förändringsförslag inte 
genomlysts kollegialt eller i relation till olika ämnen eller typer av data.  

Vid dessa förändringar som är nationella finns i dagsläget inga tydliga former för 
kollegial förankring. Respektive lärosäte förväntas anpassa sig till nationella och 
internationella förändringar och trender, men var i linjestyrningen ska den kollegiala 
förankringen ske när förslag till förändring kommer utifrån, istället för inifrån respektive 
lärosäte?  

Varje enskild fråga kan vara välgrundad, exempelvis avser initiativet till datalagring att 
säkra öppen tillgänglighet till forskning, och att bland annat skapa möjligheter att 
säkerställa att forskningsdata lagras säkert. Poängen är dock inte den enskilda 
sakfrågan, utan att dessa förslag till förändring av universitetslärare och forskares 
praxis förändras utan att föregås av kollegiala förankringsprocesser. Risken är att 
frågor som får tyngd under en viss period på grund av nationella eller internationella 
processer kan tillämpas på ett sätt som över lång sikt blir skadligt, och som inte är 
befäst i relation till de många olika typer av forskningsdata eller ämnespraxis som 
existerar, och som en kollegial granskning kunde lyfta. När pendeln sedan slår tillbaka 
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– som med tillitsdelegationen som följt på en period av ökad styrning – är risken att icke 
kollegialt förankrade beslut från tidigare perioder hindrar möjligheterna för god forskning 
och utbildning. En ökad kollegialitet skulle kunna begränsa riskerna som kortsiktiga icke 
genomlysta trender resulterar i för högskolan, och stödja förbättrat beslutsfattande för 
bra utbildning och forskning. 

Detta behov av en stärkt kollegialitet är något som SULF tidigare har belyst på ett mer 
generellt plan i förbundsdialogen ”Kollegialitet 2.0”. I takt med att akademin utvecklas, 
och där alltmer beslut tas på nationell nivå, måste nya former för kollegial förankring 
säkerställas för att klara säkrad kollegialitet inför beslut. 

SULF/Umeå och SULF/Umeås professorsförening hemställer 
därför att kongressen beslutar: 
• att beslut som innebär en förändring av grundläggande arbetsvillkor för lärare och 

forskare alltid ska föregås av kollegial beredning och förankring – även i de fall 
förslaget är externt initierat  

• att respektive lärosäte ska utveckla former för hur bred kollegial förankring kan 
säkerställas i händelse av att föreslagen förändring initieras utanför lärosätet, eller 
via nationella direktiv 

• att lärare och forskare ska vara representerade i alla relevanta beslutsorgan, för 
att stötta kollegial förankring av frågor som berör grundläggande arbetsvillkor. 

 

 

 

För SULF/Umeå   För Professorsföreningen i Umeå  
Per Lundgren, Ordförande  Carina Keskitalo, Ordförande 
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Motion nr 21 från SULF/Umeå och 
SULF/Umeås professorsförening 
Säkrad kollegialitet vid beredning av 
förändringsförslag och beslut – även i ärenden 
som initieras utanför linjen   
 

SULF/Umeå och 
SULF/Umeås 
professorsförening 
hemställer  
 

1. att beslut som innebär en 
förändring av grundläggande 
arbetsvillkor för lärare och forskare 
alltid ska föregås av kollegial 
beredning och förankring – även i 
de fall förslaget är externt initierat  

2. att respektive lärosäte ska utveckla 
former för hur bred kollegial 
förankring kan säkerställas i 
händelse av att föreslagen 
förändring initieras utanför lärosätet, 
eller via nationella direktiv 

3. att lärare och forskare ska vara 
representerade i alla relevanta 
beslutsorgan, för att stötta kollegial 
förankring av frågor som berör 
grundläggande arbetsvillkor. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionen. 

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären om att det finns stora risker när förslag 
till förändring av universitetslärare och forskares praxis förändras utan att föregås av 
kollegiala förankringsprocesser. Detta är en fråga som SULF har drivit under många år, 
eftersom den kollegiala beslutsprocessen är en förutsättning för såväl akademisk frihet 
som för kvalitet i utbildning och forskning. Kollegialiteten är grunden för att beslut som 
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fattas utgår från undervisningens och forskningens vardag och inte från en abstrakt idé 
om verksamheten.   

Förbundsstyrelsen är därför principiellt positiv till motionens innehåll men ser problem 
med att att-satserna lägger förslag att kongressen ska besluta över frågor som 
förbundet inte rår över.  

 

 



Motion nummer 22 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Representation of doctoral candidates in 
internal decision-making processes at their 
institutions   
Doctoral candidates have a dual status as students and (in most cases) employees at 
their respective higher education institutions at central, faculty and department levels. 
This raises questions of internal representation: should doctoral candidates be treated 
as students or employees? 

Higher education institutions differ in the extent to which decisions are made in a 
democratic and collegiate way, as opposed to a top-down “line management” approach. 
Where collegiate processes do exist, definitions vary as to which persons should be 
included, but commonly this is restricted to those who already hold a doctoral degree: 
doctoral candidates are not considered to be part of “kollegiet” in the traditional sense. 
However, this often leaves doctoral candidates with representation at best equal to 
undergraduate students at central, faculty and department levels. This is unsatisfactory, 
as it does not reflect the contribution that doctoral candidates make to teaching and 
research. 

The SULF Doctoral Candidate Association therefore submit: 
• that SULF shall work to ensure that doctoral candidates are adequately

represented in all collegiate decision-making processes and representation bodies
at all levels that affect their education, employment and research, including, where
applicable, appointment of managers and academic leaders.

For the SULF Doctoral Candidate Association 
Jenny Iao-Jörgensen, Chairperson 
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Motion nr 22 från SULF:s doktorandförening 
Representation of doctoral candidates in 
internal decision-making processes at their 
institutions   
 

SULF Doctoral Candidate 
Association hemställer  
 

1. that SULF shall work to ensure that 
doctoral candidates are adequately 
represented in all collegiate 
decision-making processes and 
representation bodies at all levels 
that affect their education, 
employment and research, 
including, where applicable, 
appointment of managers and 
academic leaders. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om att det arbete som doktorander bidrar 
med PÅ lärosätet, både när det gäller forskning och utbildning, motiverar en starkare 
ställning i kollegiala organ. Det gäller inte minst beslut som påverkar deras utbildning, 
anställningsvillkor och arbetsmiljö.  

SULF behöver därför fortsätta arbeta för att stärka doktoranders ställning genom att 
ytterligare prioritera frågor som stärker doktorander möjlighet att vara representerade i 
kollegiala organ. 



Motion nummer 23 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Rättvis och rättssäker antagning till 
forskarutbildning, del 1: Stärk kollegiets 
inflytande på forskarutbildningen  
När handledare finansierar doktorandplatser med egna anslag har de oftast stor frihet 
att bestämma över urvalsförfarandet, och därefter över själva utbildningen. I praktiken 
blir det som att det är handledaren som antar och anställer doktoranden – inte 
institutionen eller lärosätet. 

Vi anser att alla doktorander ska antas och anställas i konkurrens, genom öppen 
utlysning. Ansökningarna ska utvärderas enligt objektiva kriterier av en kollegial 
rekryteringsgrupp som ser till institutionens och forskningsområdets behov. Intervjuer 
av kandidaterna ska genomföras av rekryteringsgruppen, där även handledaren kan 
ingå. 

Vidare behöver utbildningen kvalitets- och rättvisesäkras. Handledningens kvalitet och 
doktoranders arbetsmiljö är idag i alltför stor utsträckning beroende av en eller i bästa 
fall två handledare. Handledarens makt över doktorandens anställning från utlysning av 
tjänst till disputation är på många sätt osund och kan leda till en otrygghet både för 
handledare och doktorand, vilket i slutändan går ut över kvaliteten på 
forskarutbildningen. Målet med forskarutbildningen är att doktoranden ska utvecklas till 
en självständig forskare vilket kan motverkas om doktoranden är starkt beroende av en 
eller två handledare. 

Aktiva handledarkollegier ska användas som en del i arbetet att stötta handledare samt 
förbättra förutsättningarna för alla doktorander att lyckas med sin forskarutbildning. 
Dessa ska ge stöd till handledare och bidra med kollegiets kunskap och erfarenhet, 
både när allt fungerar väl och när problem uppstår. Bedömningen av den enskilde 
doktorandens framsteg samt kvalitetssäkring av forskarutbildningen kan därmed ske på 
kollegial nivå. 

Medveten, kollegial forskarhandledning från antagning till disputation är viktig ur ett 
rättviseperspektiv, och leder dessutom till ökad kvalitet på doktorandutbildning, och 
därmed på framtida forskning och undervisning. 
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SULF/Uppsala och SULF:s doktorandförening  hemställer 
därför att kongressen beslutar: 
• att SULF ska verka för en utredning hur urvalet och antagningen till 

forskarutbildning går till i praktiken vid olika lärosäten och inom olika 
ämnesområden, och på vilket sätt antagningsprocessen av doktorander kan 
förbättras;    

• att SULF ska uppmuntra och bistå lokala Saco-S föreningar att inleda diskussioner 
med lärosätena om att förstärka det kollektiva kollegiala ansvaret för 
forskarutbildningen, särskilt med hänseende till antagning; 

• att SULF ska stödja utvecklingen av doktorandhandledarkollegier genom att 
identifiera och uppmärksamma god praxis. 

 
För SULF/Uppsala  För SULF:s doktorandförening 
Cajsa Bartusch, Ordförande  Jenny Iao-Jörgensen, Ordförande 
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Motion nr 23 från SULF/Uppsala och SULF:s 
doktorandförening   
Rättvis och rättssäker antagning till 
forskarutbildning, del 1: Stärk kollegiets 
inflytande på forskarutbildningen  
 

SULF/Uppsala och SULF:s 
doktorandförening  
hemställer  
1. att SULF ska verka för en utredning 

hur urvalet och antagningen till 
forskarutbildning går till i praktiken 
vid olika lärosäten och inom olika 
ämnesområden, och på vilket sätt 
antagningsprocessen av 
doktorander kan förbättras;    

2. att SULF ska uppmuntra och bistå 
lokala Saco-S föreningar att inleda 
diskussioner med lärosätena om att 
förstärka det kollektiva kollegiala 
ansvaret för forskarutbildningen, 
särskilt med hänseende till 
antagning; 

3. att SULF ska stödja utvecklingen av 
doktorandhandledarkollegier genom 
att identifiera och uppmärksamma 
god praxis. 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att anse motionens första att-sats 

besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande samt 

• att bifalla motionens andra och 
tredje att-sats. 
 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om vikten av god handledning under 
forskarutbildningen och att kvaliteten tyvärr varierar stort beroende på vilken/vilka 
handledare doktoranden har. Det framstår som angeläget att öka det kollegiala 
ansvaret för forskarutbildningen för att öka kvaliteten på forskarutbildningen och 
förbättra arbetsmiljön för doktorander. 

När det gäller den första att-satsen gör Universitetskanslersämbetet redan löpande 
utvärderingar av forskarutbildningar i Sverige inom ramen för det nationella systemet 
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för kvalitetssäkring av högre utbildning. Utvärderingen utgår förutom från svensk lag 
och förordning från European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (ESG). ESG är tydlig med vikten av ”att 
tillträdesregler, antagningsordning och antagningskriterier tillämpas på ett konsekvent 
och transparent sätt…” (ESG 1:4). SULF deltar med två ledamöter i UKÄ:s 
referensgrupp för lärosätesrepresentanter och driver där löpande dessa frågor.  

När det gäller den andra och tredje att-satsen är förbundsstyrelsen enig med 
motionären om att SULF skulle kunna intensifiera arbetet med både stöd till lokala 
Saco-S föreningar och genom att uppmärksamma god praxis. 

 

 



Motion nummer 24 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Rättvis och rättssäker antagning till 
forskarutbildning, del 2: beslut om antagning 
och anställning som doktorand ska kunna 
överklagas    
Doktoranderna är vår viktigaste resurs för att säkra kvalitet och innovation i framtida 
forskning och undervisning. För att denna resurs ska utvecklas på bästa möjliga sätt så 
krävs det att vi rekryterar de bästa studenterna till våra forskarutbildningar.  

När handledare finansierar doktorandplatser med egna anslag har de oftast stor frihet 
att bestämma över urvalsförfarandet, och därefter över själva utbildningen. I praktiken 
blir det som att det är handledaren som antar och anställer doktoranden – inte 
institutionen eller lärosätet. Vissa sökande kan bidra till sin egen försörjning, 
exempelvis i form av ett externt stipendium. När dessa sökande får förtur äventyras 
urvalets rättssäkerhet. Vi anser att alla doktorander ska antas och anställas i 
konkurrens, i öppen utlysning där ansökningarna ska utvärderas enligt objektiva 
kriterier. 

Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100, 12 kap. 2 §) är det inte möjligt att 
överklaga anställning som doktorand eller bedömning av behörighet till 
forskarutbildning till Överklagandenämnden för högskolan. Rättssäker antagning till 
forskarutbildning och anställning som doktorand är en förutsättning för att kunna 
rekrytera de bästa studenterna till våra forskarutbildningar och för att doktorander ska 
ha goda förutsättningar att utvecklas till självständiga forskare. För att antagning till 
forskarutbildning och anställning som doktorand ska vara rättssäker måste beslut som 
rör detta kunna överklagas till högre instans. 

SULF/Uppsala och SULF:s doktorandförening  hemställer 
därför att kongressen beslutar: 
• att SULF ska verka för att göra det möjligt att överklaga beslut om anställning som

doktorand till högre instans, lämpligen Överklagandenämnden för högskolan;
• att SULF ska verka för att göra det möjligt att överklaga beslut om att en sökande

inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå
till högre instans, lämpligen Överklagandenämnden för högskolan.
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För SULF/Uppsala  För SULF:s doktorandförening 
Cajsa Bartusch, Ordförande  Jenny Iao-Jörgensen, Ordförande 
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Motion nr 24 från SULF/Uppsala universitet 
och SULF:s doktorandförening 
Rättvis och rättssäker antagning till 
forskarutbildning, del 2: beslut om antagning 
och anställning som doktorand ska kunna 
överklagas 
 

SULF/Uppsala universitet 
och SULF:s 
doktorandförening 
hemställer  
  

1. att SULF ska verka för att göra 
det möjligt att överklaga beslut 
om anställning som doktorand till 
högre instans, lämpligen 
Överklagandenämnden för 
högskolan 

 
2. att SULF ska verka för att göra 

det möjligt att överklaga beslut 
om att en sökande inte uppfyller 
kraven på behörighet för att bli 
antagen till utbildning på 
forskarnivå till högre instans, 
lämpligen 
Överklagandenämnden för 
högskolan.  

 
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
 

• att bifalla motionen 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen anser att alla anställningar inom högskolan ska tillsättas utifrån 
kompetens och att anställningsprocessen ska vara transparent och rättssäker. En led i 
detta är att även beslut om doktorandanställning ska kunna överklagas av de sökande. 
Eftersom endast den som är eller blir antagen till forskarutbildning får anställas som 
doktorand är anställningsbeslutet intimt sammankopplat med beslutet om antagning till 
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forskarutbildningen. Det behövs därför mer utredning kring vad en möjlighet att 
överklaga skulle innebära för de berörda, det vill säga både för den som först får 
anställningen och för den som överklagar. Exempelvis uppstår frågan om man kan 
återkalla ett beslut om antagning till forskarutbildningen eller om resultatet, i det fall ett 
överklagande bifalls, skulle bli att två personer blir antagna och anställda.  

När det gäller andra anställningsbeslut så är praxis från Arbetsdomstolen att den först 
anställde inte kan skiljas från anställningen enbart på grund av att en annan sökande 
har överklagat och fått rätt. Istället blir konsekvensen den att arbetsgivaren får anställa 
två personer. Just nu arbetar en statlig utredning med bland annat den frågan och de 
kommer att lägga fram sina förslag inom kort. En särskild fråga vad gäller anställning av 
en doktorand är att den anställningen alltid är tidsbegränsad under ett år vid första 
beslutet. Frågan är då vad som gäller när den anställningen löper om annan sökande 
med framgång har överklagat?  

Sammanfattningsvis anser förbundsstyrelsen att motionen ska bifallas, men på vilket 
sätt förbundet kan driva frågorna kräver mer utredning. Det är till exempel inte rimligt att 
den som först antas och anställs ska förlora sin plats eftersom det inte är doktoranden 
som har gjort fel. 

  

 



Motion nummer 25 

Motion till SULF:s kongress 2021 

SULF’s position on immigration-law reforms 
In recent years, nationalistic anti-immigrant positions have been steadily gaining ground 
within the Swedish public debate. Less than one year away from the 2022 Riksdag 
election, we are now in front of the prospect that the next administration may be one of 
the most anti-immigrant in recent Swedish history.  This political climate has reflected 
itself in changes to Swedish immigration law, which include extra financial requirements 
for residence permits and language tests for permanent residence and citizenship. 

The aforementioned changes in immigration law and regulations affect the lives of 
many doctoral students, teachers and researchers with an international background. 
Aside from the considerable human cost, these changes will also have a dire effect on 
the quality of research and education offered at Swedish universities.       

Over the past months, SULF’s förbundsordförande Mats Ericson wrote opinion articles 
in Svenska Dagbladet outlining the impact of the proposed changes on the Swedish 
academic system.1 While prof. Ericson's and SULF’s position is commendable, SULF 
as an organization needs to work more systematically to oppose current and future 
proposals which would further restrict Swedish immigration law  and to  promote within 
the Swedish public debate the values of openness and diversity that are integral to the 
academic community as well as SULF’s mission.  

SULF/Uppsala therefore proposes: 
• that the Congress decide that SULF should work to highlight in the public debate

the many contributions made by people with an immigrant background to Swedish
society, with particular focus on the ones within the academic sector.

• that the Congress decide that SULF should continue opposing the introduction of
language tests for permanent residence and citizenship and, if their introduction
cannot be averted, work so that the required level is A2 as opposed to B1 or B2
according to CEFR standards.

• that the Congress decide that SULF should work together with Saco-S to ensure
that doctoral students, teachers and researchers that chose to do so have
augmented possibilities to learn Swedish during their paid work time.

1 https://www.svd.se/nya-migrationskrav-skapar-kompetensflykt and 
https://www.svd.se/nya-migrationsregler-kan-orsaka-forskarflykt. The latter article is 
written in collaboration with SULF/DCA's ordförande Jenny Iao-Jörgensen.  

https://www.svd.se/nya-migrationskrav-skapar-kompetensflykt
https://www.svd.se/nya-migrationsregler-kan-orsaka-forskarflykt
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För SULF/Uppsala 
Cajsa Bartusch, Ordförande 



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 25 från SULF/Uppsala 
SULF’s position on immigration-law reforms 

SULF/Uppsala hemställer  
  
 

1. that the Congress decide that 
SULF should work to highlight in 
the public debate the many 
contributions made by people 
with an immigrant background to 
Swedish society, with particular 
focus on the ones within the 
academic sector. 

2. that the Congress decide that 
SULF should continue opposing 
the introduction of language 
tests for permanent residence 
and citizenship and, if their 
introduction cannot be averted, 
work so that the required level is 
A2 as opposed to B1 or B2 
according to CEFR standards. 

3. that the Congress decide that 
SULF should work together with 
Saco-S to ensure that doctoral 
students, teachers and 
researchers that chose to do so 
have augmented possibilities to 
learn Swedish during their paid 
work time. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
 

• att anse motionens första att-sats  
besvarad med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande samt 

• att bifalla motionens andra och 
tredje att-sats. 

Förbundsstyrelsens överväganden 
SULF har under lång tid arbetat med att förbättra villkoren för utländska doktorander 
och forskare både vad gäller möjligheterna att komma till Sverige och att stanna kvar 
här samt för att dessa personer ska få de förmåner man har rätt till. Som exempel kan 
nämnas bättre migrationsbestämmelser, rätt till ersättning från olika socialförsäkringar 
samt en korrekt tillämpning av bestämmelserna för folkbokföring. Viktiga argument för 
detta har varit just de utländska doktorandernas betydelsefulla bidrag till verksamheten 
på våra lärosäten och inom andra delar av samhället. Förbundet avser fortsätta med 
detta arbete precis på samma sätt som vi lyfter fram värdet av alla medlemmars arbete 
vid svenska lärosäten. 
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SULF har under arbetet med nya bestämmelser vad gäller permanent uppehållstillstånd 
med mera lyft frågan om att införande av språkkrav kan leda till att många forskare 
lämnar Sverige eller tvingas lämna Sverige. Detta särskilt om kraven införs utan en god 
framförhållning eller om kraven blir för höga. Det arbetet kommer att fortsätta. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att bland annat Trygghetsstiftelsen lyfter fram att 
kunskaper i svenska är en konkurrensfördel särskilt om man söker arbete utanför 
akademin efter doktorandtiden. Det är därför viktigt att denna kunskap blir känd för de 
berörda och att goda möjligheter att lära sig svenska ges redan under 
forskarutbildningen. Det kan åstadkommas till exempel genom att öppna för att kurser i 
svenska ger poäng i forskarutbildningen och/eller genom att lokala omställningsmedel 
avsätts för dessa åtgärder. Dessa frågor behöver uppmärksammas lokalt på varje 
lärosäte och SULF avser fortsätta arbeta i den riktningen. 



Motion nummer 26 

Motion till SULF:s kongress 2021 

En bättre arbetssituation för postdoktorer och 
unga forskare  
Särskilt i början av en akademisk karriär är det mycket som är osäkert och mycket som 
krävs för att en ung forskare ska kunna ta sig från en doktorsexamen till en 
tillsvidareanställning inom akademin. Medan forskarutbildningen ger ett tydligt ramverk 
för doktorander, saknas mycket av en liknande orientering efter doktorandtiden. Även 
postdoktorer behöver tydliga karriärvägar med jämlika och trygga anställningar.    

SULF tar ställning i denna fråga genom sin rapport "Osäkert läge – en verklighet för 
juniora forskare i Sverige”, utgiven av Sveriges universitetslärare och forskare och 
National Junior Faculty 2021. 

SULF Stockholms universitet hemställer därför 
• att kongressen beslutar att SULF utökar sitt engagemang i frågor gällande unga

forskares arbets- och anställningssituation genom att verka för tydligare
karriärvägar med jämlika och trygga anställningar.



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 26 från SULF/Stockholms universitet 
En bättre arbetssituation för postdoktorer och 
unga forskare 
 

SULF/Stockholms 
universitet hemställer  
  

1. att kongressen beslutar att 
SULF utökar sitt engagemang i 
frågor gällande unga forskares 
arbets- och anställningssituation 
genom att verka för tydligare 
karriärvägar med jämlika och 
trygga anställningar.  
 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen 

Förbundsstyrelsens överväganden 
SULF har under lång tid verkat för tryggare anställningar och tydligare karriärvägar för 
både kvinnor och män och delar motionärens uppfattning att detta arbete måste 
fortsätta. SULF har arbetat med frågan genom att påverka olika utredningar, 
opinionsbildning och förhandlingsarbete. Förbundet har också gjort inspel på temat till 
den pågående undersökning kring stapling av visstidsanställningar som UKÄ genomför 
på uppdrag av regeringen. Som motionären nämner har SULF även tagit fram en 
rapport tillsammans med National Junior Faculty under 2021. Rapporten belyser de 
utmaningar som unga forskare står inför och som behöver adresseras i framtiden. 



Motion nummer 27 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Alla doktorander ska ha en anställning från 
första dagen 
Doktorander vid svenska lärosäten verkar under olika villkor, från urval till efter 
disputationen. Tack vare bland annat SULF:s opinionsarbete har numera de flesta 
doktorander anställning. Vissa lärosäten antar dock fortfarande doktorander med 
stipendieförsörjning för hela eller delar av sin utbildning. Dessa stipendier kan vara 
externt eller internt finansierade. 

Externa finansiärer kan tillämpa villkor som minskar doktorandens trygghet och deras 
akademiska frihet. Exempelvis China Scholarship Council har tidigare stipulerat att 
doktoranden ska återvända till hemlandet inom viss tid efter disputationen, och att 
stipendiet ska återbetalas vid utebliven disputation. Doktorander med extern 
finansiering antas dessutom med den extra meriten att de bidrar till sin egen 
försörjning, vilket kan leda till en rättsosäker rekrytering av doktorander.  

Det finns även lärosäten som tillämpar principen att doktorander finansieras med 
stipendium under sitt första år innan de får anställning, helt i enlighet med vad som 
tillåts enligt högskoleförordningen. 

När doktorander med stipendier verkar vid en institution bidrar detta inte per automatik 
till att betala för de indirekta kostnader som finns kopplat till doktorandens verksamhet 
vid institutionen. Dessa kostnader måste istället fördelas på projekt som betalar 
medarbetare med lön.  

Vi tror på att en ökad trygghet och en rekrytering på lika villkor medför högre kvalitet 
inom såväl forskning som undervisning vid våra lärosäten. Detta gäller även våra 
doktorander som därför bör vara anställda från första dagen av sin utbildning. 

SULF/Uppsala hemställer därför att kongressen beslutar: 
• att SULF fortsatt ska verka för att alla doktorander ska få en anställning, redan

från första dagen av sin forskarutbildning;
• att SULF ska verka för att Högskoleförordningen 5 kap 4§ samt 7 kap 36§

förändras för att säkerställa att alla doktorander ska vara anställda från dag 1 utan
möjlighet att göra undantag och tillåta stipendiefinansiering.

För SULF/Uppsala 
Cajsa Bartusch, Ordförande 
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Bilaga 

Utdrag ur Högskoleförordningen: 
5 kap 4 §   En doktorand vars studiefinansiering består av stipendium ska efter 
ansökan anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen 
återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på forskarnivå på heltid som 
avses leda till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Detta gäller dock inte 
om rektorn har beslutat att dra in doktorandens resurser enligt 6 kap. 30 §. Förordning 
(2017:947). 

4 a §   En doktorand vars studiefinansiering består av stipendium behöver inte anställas 
enligt 4 § om stipendiet lämnas inom ramen för 
   1. ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör vedertagen 
finansieringsform med skäliga stipendievillkor och den antagande högskolan har insyn i 
dessa villkor och i hur stipendiet betalas ut, eller 
   2. ett av Europeiska unionen finansierat program eller andra samarbeten, där 
stipendier med skäliga stipendievillkor utgör en vedertagen finansieringsform och där 
krav på finansiering genom anställning blir ett hinder för den antagande högskolans 
medverkan. Förordning (2018:525). 

7 kap 36 §   Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs som 
doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av 
studiefinansiering, om högskolan bedömer att 
   1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och 
   2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras 
inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år 
när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. 

För sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses finansieringen enligt 
första stycket 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med den lönenivå för 
doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket efter avdrag för 
preliminär skatt enligt den skattetabell som mot- svarar den genomsnittliga skattesatsen 
för kommuner och regioner och som årligen publiceras av Statistiska central- byrån. 
Om sökanden ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land, gäller kravet på nivån 
på stipendiet endast tiden då sökanden avser att vistas i Sverige. Förordning 
(2019:1014). 
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Motion nr 27 från SULF/Uppsala 
Alla doktorander ska ha en anställning från 
första dagen 
 

SULF/Uppsala hemställer  
 

1. att SULF forsat ska verka för att 
alla doktorander ska få en 
anställning, redan från första dagen 
av sin forskarutbildning.  

2. att SULF ska verka för att 
högskoleförordningen 5 kap 4§ 
samt 7kap36§förändras för att 
säkerställa att alla doktorander ska 
var anställda från dag 1 utan 
möjlighet att göra undantag och 
tillåta stipendiefinansiering 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
Att vara anställd som doktorand medför en markant större trygghet för individen jämfört 
med att vara doktorand med andra finansieringsformer. Detta är och har under flera år 
varit en prioriterade frågor för SULF.  

SULF:s påverkans- och opinionsarbete i frågan har bland annat lett till att 
utbildningsbidrag idag inte längre används. Under senaste åren så har arbetet även 
inneburit bättre villkor för doktorander med annan finansiering, tillexempel 
stipendiefinansiering.  Som huvudregel får stipendier för doktorander numera bara 
användas i ett år. Därefter ska doktoranden erbjudas en anställning som doktorand.    

Förbundsstyrelsen är enig med motionären om vikten av att fortsatt driva opinion i 
frågan om anställning från första dagen av forskarutbildningen samt påverka regeringen 
för att få till bättre och tydligare skrivningar i högskoleförordningen. 



Motion nummer 28 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Stipendier får inte användas istället för lön 
Enligt svensk skattelagstiftning får skattefria stipendier inte ställa krav på motprestation 
från stipendiaten—skattefria stipendier får inte ges som ersättning för arbete som har 
utförts eller ska utföras åt utbetalaren (SFS 1999:1299, 8 kap 5§) 1. När lärosäten 
betalar ut stipendium förväntar de sig ändå att få något tillbaka, och olika strategier 
används för att försöka kontrollera att stipendiemottagaren gör vad som förväntas. 

När svenska lärosäten informerar om stipendier beskrivs det ofta att stipendier kan 
användas som ett bidrag till mottagarens utbildning, oavsett om stipendiet betalas ut till 
en grundutbildningsstudent, en doktorand eller en disputerad person. Ofta försöker 
lärosätena då reglera vad stipendiemottagaren förväntas göra i en studieplan. En 
disputerad person har avlagt den högsta akademiska examen och vi anser därför att 
dessa inte kan anses vara under utbildning när de bedriver forskning vid ett lärosäte. 
Detta beskrivs också i Skatteverkets rättsliga vägledning om stipendier för utbildning: 
"En person som efter sin disputation bedriver forskning vid universitet, s.k. postdok, kan 
inte jämställas med doktorander och liknande. Skattefriheten för stipendier till sådana 
personer får bedömas enligt reglerna för stipendier till andra ändamål." 2  

Universitetsläraren har försökt kartlägga antalet postdokstipendiater vid svenska 
lärosäten3. Enligt de siffror som lärosätena själva rapporterar till Universitetsläraren så 
utgör stipendiaterna 20% av det totala antalet postdoktorer. Det konstateras dock att 
mörkertalet är stort då många lärosäten inte kan eller vill lämna ut sin statistik. Både 
SUHF och UKÄ har uttryckt att de vill titta vidare på frågan4. 

Vi anser att SULF, med den lagstiftning som finns idag, kan och bör göra mer för att 
främja att forskare inom akademin har en anställning med lön istället för stipendium. Vi 
har en skattelagstiftning som inte tillåter skattefria stipendier som ersättning för arbete. 
SULF måste upplysa lärosätena och sina medlemmar om den. För att kunna arbeta 

1 SFS 1999:1299, 8 kap 5§: ”Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria. Stipendier 
som är avsedda för andra ändamål är skattefria, om de 

- inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning, och 
- inte betalas ut periodiskt”

2 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.13/326283.html#h-Stipendier-far-inte-
vara-ersattning-for-arbete 

3 https://universitetslararen.se/2020/05/29/var-femte-postdok-finns-inte-i-statistiken/ 

4 https://universitetslararen.se/2020/09/21/kartlaggning-av-osynliga-postdoktorer-ar-pa-gang/ 
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effektivare med frågan om att alla forskare vid svenska lärosäten ska ha en anställning 
så måste vi också ha bättre kännedom om hur många som verkar vid svenska 
lärosäten utan att få lön, och vilka avtal som används för att reglera deras vistelse vid 
lärosätena. 

SULF/Uppsala hemställer därför att kongressen beslutar: 
• att SULF ska informera medlemmar och presumtiva medlemmar om att skattefria 

stipendier inte får ges som ersättning för arbete, och erbjuda råd och stöd till 
medlemmar som utnyttjas. 

• att SULF ska verka för att antalet postdokstipendiater vid svenska lärosäten 
kartläggs. 

• att SULF ska samarbeta med lokala förtroendevalda för att få tillgång till och göra 
en översyn av kontrakt som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan lärosäte 
och postdokstipendiat. 

• att SULF ska kritiskt uppmärksamma lärosäten som använder sig av kontrakt med 
postdokstipendiater som inte är förenliga med svensk skattelagstiftning och 
skatteverkets rättsliga vägledning, t.ex. studieplaner för postdok-studier. 

• att SULF ska identifiera och om möjligt rättsligt pröva fall som kan bli 
prejudicerande för att stoppa användandet av skattefria stipendier istället för lön 
som ersättning för arbete. 

 
För SULF/Uppsala   
Cajsa Bartusch, Ordförande    



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 28 från SULF/Uppsala universitet 
Stipendier får inte användas istället för lön 

SULF/Uppsala universitet 
hemställer  
  
 

1. att SULF ska informera 
medlemmar och presumtiva 
medlemmar om att skattefria 
stipendier inte får ges som 
ersättning för arbete, och 
erbjuda råd och stöd till 
medlemmar som utnyttjas. 

2. att SULF ska verka för att 
antalet postdokstipendiater vid 
svenska lärosäten kartläggs. 

3. att SULF ska samarbeta med 
lokala förtroendevalda för att få 
tillgång till och göra en översyn 
av kontrakt som reglerar 
rättigheter och skyldigheter 
mellan lärosäte och 
postdokstipendiat. 

4. att SULF ska kritiskt 
uppmärksamma lärosäten som 
använder sig av kontrakt med 
postdokstipendiater som inte är 
förenliga med svensk 
skattelagstiftning och 
skatteverkets rättsliga 
vägledning, t.ex. studieplaner för 
postdok-studier. 

5. att SULF ska identifiera och om 
möjligt rättsligt pröva fall som 
kan bli prejudicerande för att 
stoppa användandet av 
skattefria stipendier istället för 
lön som ersättning för arbete. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionens andra att-sats 
• att i övrigt anse motionen besvarad 

med hänvisning till 
förbundsstyrelsens yttrande. 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Motionären lyfter fram många viktiga aspekter på användningen av stipendier. SULF 
har länge krävt att stipendier inte ska användas istället för lön vare sig för postdoktorer 
eller andra. Förbundsstyrelsen avser fortsätta detta arbete. Förutom de problem som 
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stipendier orsakar för individen så sänder det signaler om att forskning inte är ett riktigt 
arbete som inte behöver betalas på samma sätt som annat arbete på 
arbetsmarknaden. SULF:s uppfattning är att forskning ska utföras inom ramen för en 
anställning med alla de rättigheter och skyldigheter som därigenom föreligger. 

SULF tillhandahåller redan idag också information och stöd för de medlemmar som 
trots allt erbjuds stipendier som försörjning. Det stödet kommer att finnas kvar och 
utvecklas. 

Att kartlägga antalet postdoktorstipendiater vid svenska lärosäten har visat sig vara en 
ganska svår uppgift då dessa personer, till skillnad från doktorander, inte är 
registrerade i något system. Tidning Universitetsläraren gjorde en förtjänstfull insats 
genom att försöka undersöka saken och visa att cirka 20 procent av postdoktorerna 
hade stipendium. Utifrån detta och en del lokala sammanställningar finns det en ganska 
bra bild av hur det ser ut. SULF har även bett UKÄ att försöka kartlägga förekomsten av 
stipendier inom ramen för sitt uppdrag kring stapling av visstidsanställningar där 
individer kommer att följas över tid. Förbundsstyrelsen anar en trend som består i att 
det, i takt med att allt fler doktorander får anställning på grund av förändrat regelverk, 
istället blir vanligare med stipendier på postdoktornivå. Det är därför viktigt att vi verkar 
för att användningen av postdoktorsstipendier kartläggs, exempelvis av UKÄ. 

Att kartlägga olika överenskommelser mellan postdoktorstipendiater och lärosätena är 
även det en svår uppgift. Det är inte alla som får sitt stipendium via lärosätet utan en 
del får det direkt från en forskningsfinansiär i Sverige eller utomlands. Det hindrar inte 
att SULF fortsätter verka mot användningen av stipendier. Lokalföreningarna arbetar 
redan aktivt med frågan. Förbundsstyrelsen anser att förbundet centralt också ska 
fortsätta motverka användningen av stipendier. De lärosäten som arbetar för att 
avskaffa stipendier bör lyftas fram som goda exempel. 

Att utgivandet av stipendier inte bryter mot skattereglerna är det lärosätenas, eller de 
externa finansiärernas, ansvar att se till. Om så ändå sker är det viktigt att den berörda 
hålls skadeslös vad gäller eventuella skattetillägg och andra påföljder. Det har dock 
visat sig vara svårt att komma åt detta, dels för att skattereglerna är så luddiga i 
sammanhanget men också för att det tycks vara få som vill kliva fram och låta sitt fall 
drivas med risk för att man ska göra sig obekväm eller riskera att själv drabbas 
ekonomiskt. Förbundsstyrelsen tror därför att andra sätt att påverka lärosäten och 
andra är mer framgångsrika. Förbundet har tidigare uppmärksammat frågan bland 
annat vid ett seminarium i Almedalen och i olika remissvar där frågan berörs. 



Motion nummer 29 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Stöd för doktorander i ämnes- och 
institutionsövergripande miljöer, inklusive 
industridoktorander        
Transdisciplinär forskning, såväl som intra- och interinstitutionellt samarbete ökar och 
blir allt mer en del av den akademiska miljön. Det innebär inte bara att de administrativa 
kraven beroende på anställningsform ökar, men också att speciellt doktorander som 
befinner sig i en tvärvetenskaplig miljö påträffar krockande eller även motsägande 
förväntningar från både handledarna, själva institutionerna eller från olika arbetsgivare. 
Interdisciplinära och interinstitutionella doktorander påträffar därför problem på olika 
nivåer beroende på anställningsform. Exempelvis så finns doktorander som är anställda 
heltid på en institution, men samarbetar med andra institutioner inom eller utanför 
lärosäten. Eller så kan doktorander vara anställda på olika institutioner av samma 
lärosäte, på olika institutioner på olika lärosäten, eller på ett lärosäte och ett eller fler 
industriföretag. 

Medans det å ena sidan betyder att doktoranderna har tillgång till bredare expertis, 
ytterligare stöd och en transdisciplinär miljö, så betyder det å andra sidan att risken 
ökar att doktorander blir utsatta för hög arbetsbelastning, kommunikationssvårigheter 
och intressekonflikter. 

Högskoleförordningen (1993:100) fastställer att lärosäten har en skyldighet att utse 
minst två handledare för varje doktorand, något som bygger på en historiskt sett 
monodisciplinär anställning och handledningsform. Handledarrollen beskrivs som att 
vara en vägledare och trygghetsskapare för doktoranderna, men i praktiken, och 
speciellt i ämnes- och institutionsövergripande arbete, så kan intressekonflikter uppstå 
redan på exempelvis handledningsnivå på grund av krockande förväntningar eller en 
beroendesituation. Doktorander som antingen aktivt arbetar med handledare från olika 
institutioner, lärosäten eller företag, eller som tillhör flera forskningsgrupper och därmed 
befinner sig i en akademisk miljö som förändras, är därför i behov av ett stödsystem 
som utvecklas i takt med den akademiska miljöförändringen. 

För att förebygga arbetsmiljöproblem och konflikter är det avgörande att SULF utreder 
hur miljön för doktoranderna förändras, att identifiera vilka olika anställnings- och 
handledningsformer det finns för doktorander, och i vilka proportioner. Dessutom är det 
avgörande att aktivt arbeta för att sprida information om doktoranders rättigheter och 
resurser. Dessutom krävs informationsmaterial som är utformat med tanke på 
doktorander i intra- och interinstitutionella miljöer, och lokala förtroendevalda behöver 
även ha möjligheten att utveckla kompetens för att stödja ovan nämnda doktoranderna. 
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På ett liknande sätt kan ett informationsseminarium som fokuserar på dessa frågor 
bidra till att sprida information och börja en dialog med doktorander som kan befinna sig 
i ett utsatt läge. 

SULF/Uppsala hemställer därför att kongressen beslutar: 
• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att reda ut och skaffa sig en 

överblick över de olika anställningsformer och arbetssituationer av doktorander i 
ämnes- och institutionsövergripande miljöer. 

• att kongressen uppdrar åt SULF:s förbundsstyrelse att utveckla 
informationsmaterial och ett speciellt informationsseminarium med tanke på 
doktorander i ämnes- och institutionsövergripande miljöer. 

• att kongressen beslutar att SULF ska samarbeta med lokala Saco-S föreningar för 
att öka medvetenhet och kompetens hos lokala förtroendevalda i frågor som rör 
doktorander i ämnes- och institutionsövergripande miljöer. 

 

 

 

 
För SULF/Uppsala   
Cajsa Bartusch, Ordförande    



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 29 från SULF/Uppsala 
Stöd för doktorander i ämnes- och 
institutionsövergripande miljöer, inklusive 
industridoktorander 
 

SULF/Uppsala hemställer  
 

1. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att reda ut och 
skaffa sig en överblick över de olika 
anställningsformer och arbets-
situationer av doktorander i ämnes- 
och institutionsövergripande miljöer.  

2. att kongressen uppdrar åt SULF:s 
förbundsstyrelse att utveckla 
informationsmaterial och ett 
speciellt informationsseminarium 
med tanke på doktorander i ämnes- 
och institutionsövergripande miljöer.  

3. att kongressen beslutar att SULF 
ska samarbeta med lokala Saco-S 
föreningar för att öka medvetenhet 
och kompetens hos lokala 
förtroendevalda i frågor som rör 
doktorander i ämnes- och 
institutionsövergripande miljöer. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionens första och 

andra att-sats samt   
• att bifalla motionens tredje att-sats.  

 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att doktorandernas miljö är mer komplex 
när intra- och interinstitutionella samarbeten ökar inom akademin. Tvärvetenskapliga 
miljöer påverkar arbetsmiljön och kan leda till nya utmaningar för doktoranden under 
doktorandtiden. 

Förbundsstyrelsen ser värdet av att belysa hur tvärvetenskapliga miljöer påverkar 
doktorandernas arbetsförhållanden och arbetsmiljö men finner att det finns utmaningar 
och svårigheter att genomföra en sådan kartläggning.  

SULF erbjuder idag ett uppskattat och ofta välbesökt seminarium för doktorander. 
Seminariet genomförs både som ett kortare två timmars seminarium och som ett 
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heldags event. Om intresse finns kan detta seminarium skräddarsys till olika 
målgrupper, men förbundsstyrelsen ser utmaningar med att utveckla ett särskilt 
informationsseminarium enbart fokuserat på doktorander i ämnes- och 
institutionsövergripande miljöer. Ett sådant seminarium med tillhörande  
informationsmaterial riskerar att bli väldigt snävt och inte tillräckligt användbart.  
Förbundsstyrelsen ser dock vikten av att belysa alla doktoranders arbetsmiljö oavsett 
vilken akademisk miljö doktoranden befinner sig i och ser att Jobb, lön, villkor delen av 
förbundets webbplats skulle kunna användas för att sprida information till denna 
doktorandgrupp. 

Förbundsstyrelsen är positiva till att samarbeta med lokala Saco-S föreningar och för 
att bidra till öka medvetenheten om de utmaningar och arbetsmiljöproblem som kan 
uppkomma för doktorander och specifikt för doktorander i ämnes och 
institutionsövergripande miljöer. 



Motion nummer 30 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Best practices in Individual Study Plans  
According to the Higher Education Ordinance 6:29, all doctoral candidates employed at 
Swedish Higher Education Institutions (HEI) must have an Individual Study Plan (ISP). 
The ISP is a legal document which describes the candidate’s project, completed and 
future course credits, the accumulated activity, as well as other aspects relevant to the 
doctoral education. The ISP can be described as a binding agreement between the 
institution, the supervisors, and the doctoral candidate. Any party who does not adhere 
to this document may be held accountable. Doctoral candidates may risk forfeiting their 
rights to supervision and supervisors may risk their role as supervisor. The ISP is a 
core document for all involved, and its construction and revision must be taken 
seriously to ensure the quality and of doctoral education and corresponding research 
environment. 

Currently, there is no standardised format for ISPs nationwide. Some HEIs do not even 
have an internal standard or template, which leads to inconsistent practices between 
faculties. Many institutions now use an integrated digital ISP format as a work 
instrument for all persons involved (e.g. managers, director of doctoral studies, beyond 
just doctoral candidates and their supervisors), linked to Ladok, but some persist with 
word-template ISPs. The content of what is to be included within the ISP also differs 
between institutions. Some HEIs include details on the rights and regulations for 
doctoral candidates within the ISP. Others outline responsibility distribution between 
supervisors, different types of risks (financial risk, ethical risks that may disrupt the 
quality and timeliness of the doctoral education) – a highly relevant field to address 
pandemic risks. The candidate may be unable to complete their ISP without ticking a 
box indicating that they are aware of their rights (to supervision, to change supervisor, 
etc.). Other institutions include only minimal detail in their ISPs. 

The SULF Doctoral Candidate Association therefore submit: 
• that SULF compile information about the content and format of ISPs used at HEIs

in Sweden and collects examples of best practices;
• that SULF work together with HEIs to implement best practices regarding content

and format of ISPs.

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



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 30 från SULF:s doktorandförening  
Best practices in Individual Study Plans 
 

SULF:s doktorandförening 
hemställer  
 

1. that SULF compile information 
about the content and format of 
ISPs used at HEIs in Sweden and 
collects examples of best practices. 

2. that SULF work together with HEIs 
to impement best practices 
regarding content and format of 
ISPs 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen är överens med motionärerna om att den individuella studieplanen 
är ett oerhört viktigt dokument för doktoranden och dennes forskarutbildning. Den 
individuella studieplanen är både en tidsplan och en beskrivning av åtaganden som 
doktoranden respektive lärosätet har för forskarutbildningen. Att använda enhetliga ISP 
vid lärosätena ökar även likabehandling av doktorander samt leder till ökad trygghet 
under utbildningen.    

Förbundsstyrelsen är positiva till att kunna visa på “best practice” och tillsammans med 
högskolor och universitet verka för att implementera bra och tydliga individuella 
studieplaner. 



Motion nummer 31 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Right to prolongation for doctoral candidates 
holding elected positions within SULF     
The Higher Education Ordinance 5:7 states that union elected positions entitle doctoral 
candidates to an extension of their employment. This is further detailed in 
recommendations from the Association of Swedish Higher Education Institutions 
(SUHF)1. However, those recommendations do not include important details such as 
how the extension should be financed and whether prolongation days are work days 
(excluding red dates and weekends). The recommendations are not binding. 

Few universities have developed clear guidelines on these issues. Based on personal 
experience of current and former union representatives, SULF--DCA feels that this 
causes a great deal of unnecessary arbitrariness and emotional stress, not just among 
doctoral candidates with union roles but also in their departments. It is difficult to recruit 
doctoral candidates to union associations due to their heavy workload and limited time 
frame of their employment. The lack of clarity about prolongation is yet another obstacle 
for doctoral candidates willing to engage in union work. The burden of figuring out what 
the extensions should be and where the money ought to come from sometimes falls 
onto the doctoral candidates themselves, with the argument that they are elected to be 
active so they should provide these answers. 

Union engagement is an important aspect of Swedish working environment and 
SULF--DCA feels that doctoral candidates need support in obtaining the prolongation 
that they are entitled to. One way to approach this issue is to ensure a predictable and 
stable funding source, for example, that prolongation for union positions should be 
financed centrally by the respective higher education institution, without burdening the 
department or research group budget. More specified guidelines are needed on 
financing and calculation of prolongation. Some good examples already exist: 

● Stockholm University: “The doctoral student must in advance notify the head of
department which assignments are held so that the cost can be calculated in the
institution's budget […] The extension is paid for by the institution or equivalent at

1  SUHF. REK 2020:2 Rekommendationer om förlängning av doktoranders anställnings- och 
studietid vid vissa förtroendeuppdrag. https://suhf.se/app/uploads/2020/05/REK-2020-2-Riktlinjer-
f%C3%B6r-f%C3%B6rl%C3%A4ngning-av-doktorandanst%C3%A4llning.pdf 

https://suhf.se/app/uploads/2020/05/REK-2020-2-Riktlinjer-f%C3%B6r-f%C3%B6rl%C3%A4ngning-av-doktorandanst%C3%A4llning.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2020/05/REK-2020-2-Riktlinjer-f%C3%B6r-f%C3%B6rl%C3%A4ngning-av-doktorandanst%C3%A4llning.pdf
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which the doctoral student is admitted […] Days refer to whole working days, not 
calendar days.”2 

● Uppsala University: “There should be no lower or upper limit on the amount of 
prolongation the candidate may receive […] The University should guarantee 
funding for prolongation for candidates with externally financed income […] The 
extent of prolongation should be expressed in net working days. Conversion to 
calendar days should take into consideration weekends, statutory holidays, 
vacation time and part-time employment.”3 

 

The SULF Doctoral Candidate Association therefore submit: 
• that SULF investigate the current practices and challenges of funding and 

calculating prolongation for doctoral candidates engaged in union work; 
• that SULF identify best practices of calculating and funding prolongation for 

doctoral candidates engaged in union work, and release an information material 
on this; 

• that SULF collaborate with local Saco boards to ensure that all higher education 
institutions have in place specific guidelines on calculating and funding of 
prolongation of doctoral employment due to union work. 

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

 
2  Stockholms universitet. Prolongation of doctoral student employment. https://www.su.se/ 
polopoly_fs/1.434383.1554880498!/menu/standard/file/Prolongation%20rules.pdf 

3  The Doctoral Board of Uppsala University. Doctoral candidates’ right to prolongation. 
https://uudoctoralboard.se/docs/doctoral-candidates-right-to-prolongation/ 

https://www.su.se/
https://www.su.se/polopoly_fs/1.434383.1554880498!/menu/standard/file/Prolongation%20rules.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.434383.1554880498!/menu/standard/file/Prolongation%20rules.pdf
https://uudoctoralboard.se/docs/doctoral-candidates-right-to-prolongation/
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Motion nr 31 från SULF:s doktorandförening  
Right to prolongation for doctoral candidates 
holding elected positions within SULF 
 

SULF:s doktorandförening 
hemställer  
1. that SULF investigate the current 

practices and challenges of funding 
and calculating prolongation for 
doctoral candidates engaged in 
union work;  

2. that SULF identify best practices of 
calculating and funding prolongation 
for doctoral candidates engaged in 
union work, and release an 
information material on this;  

3. that SULF collaborate with local 
Saco boards to ensure that all 
higher education institutions have in 
place specific guidelines on 
calculating and funding of 
prolongation of doctoral 
employment due to union work 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att avslå motionens första att-sats 

samt 
• att bifalla motionens andra och 

tredje att-sats.  

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att det är viktigt med tydliga riktlinjer 
som visar på rättigheten att vara ledig för fackliga uppdrag i SULF, både lokalt och 
centralt. Ledighet för fackligt uppdrag i SULF eller Saco-S bör hanteras på samma sätt 
för doktorander som för andra anställda inom akademin. I doktorandernas fall leder 
ledigheten till förlängning av doktorandanställningen i enlighet med 5 kap 7 § 
högskoleföreningen, där fackligt arbete ses som särskilt skäl till förlängning på 
motsvarande sätt som ledighet för sjukdom. 

Rätt till betald ledighet för fackligt arbete regleras i 9 kap 2 § i det centrala 
villkorsavtalet. Arbetar en anställd fackligt för SULF:s räkning har man rätt till att vara 
ledig upp till 10 arbetsdagar. Arbetar doktoranden fackligt för Saco-S räkning så har 
man rätt till ytterligare ledighet. Även här bör ledigheten hanteras på samma sätt för 
andra anställda inom akademin och leda till förlängning av doktorandanställningen i 
motsvarande omfattning som doktoranden är ledig för fackligt arbete.   
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SULF delar motionärens åsikt om att en förlängning av doktorandtiden kopplat till 
fackliga uppdrag bör ersättas på central nivå av lärosätena så det inte drabbar enskilda 
avdelningar eller forskningsprojekt. 

Förbundsstyrelsen ser inte ett behov av att undersöka hur förlängningar och 
finansieringen av dessa hanteras vid respektive lärosäte. En nulägesbeskrivning 
behövs inte för att SULF ska verka för att tydliga riktlinjer tas fram eller att ”best 
practices” identifieras. SULF kan samarbeta med lokalföreningar för att säkerställa att 
högskolor och universitet tar fram riktlinjer även om nuläget inte är känt. Det är oklart 
vad undersökningen ska leda fram till och hur den ska användas.   

Förbundsstyrelsen är positiv till att identifiera ”best practices” för beräkning och 
finansiering av förlängningen av doktorandanställningen för fackligt aktiva doktorander 
samt att utarbeta ett informationsmaterial. Vidare är förbundsstyrelsen positiv till att 
utveckla ett samarbete med lokal SULF och Saco-S när det gäller att lokala riktlinjer 
finns och efterlevs. 



SULF:s kongress 2021

Bilaga 17

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.
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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 

1 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/var-
verksamhet/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. 

 

https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/coronaviruset-och-hogskolan.html
https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/coronaviruset-och-hogskolan.html


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 



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 34 från SULF/Umeå 
Befordran 
 

SULF/Umeå hemställer  
 

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

 
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. 

Förbundsstyrelsen 
hemställer att kongressen 
beslutar 
• att bifalla motionen. 

 

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 



 

 
 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 35 från SULF/Uppsala 
Stöd till medlemmar i chefsposition 
 

SULF/Uppsala hemställer  
 

1. att tydligare ska kommunicera att 
även chefer kan få stöd och 
uppbackning av förbundet. 

2. att SULFs medlemmar med 
chefsuppdrag ska ges tillgång till 
chefsnätverk genom facket. 

3. 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 
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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. 

 

 



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. att SULF ska utreda om det finns 
möjligheter för universitet och 
högskolor som statliga arbetsgivare 
att teckna ansvarsförsäkringar för 
sina anställd chefer. 

2. 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 VD-
försäkringar 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 
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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. 



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 personal- 
och 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 attention1. The COVID-19 pandemic aggravated these effects 
causing social isolation, stress, and fear of uncertainty2. 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 

1  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 

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

https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/
https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/1487841858377/rapport-2016-12-08-doktorandspegeln-doktoranders-studiesituation.pdf
https://www.uka.se/download/18.67d7db0e1598fa32b7fadbc6/1487841858377/rapport-2016-12-08-doktorandspegeln-doktoranders-studiesituation.pdf
https://universitetslararen.se/2021/06/17/university-teachers-worked-overtime-without-pay/
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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 



  

 

 

SULF:s kongress 2021 
 

Motion nr 38 från SULFs doktorandförening 
Mental health problems: a hazard in the work 
environment 

SULF:s doktorandförening 
hemställer  
1. that SULF investigate the current 

impact of mental health problems, 
including the underlying systemic 
issues, and identify best practices 
for prevention and support. 

2. 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 researchers1. 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/ 

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

https://universitetslararen.se/2021/06/17/higher-education-a-gig-economy/
https://sulf.se/rapport/rapport-ett-spel-for-galleriet/
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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 welfare3. 

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 

 

 
3  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 

https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/student-experience-survey-2018-best-uk-universities-student-welfare
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/student-experience-survey-2018-best-uk-universities-student-welfare
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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. that SULF identify accountability 

measures relevant to the academic 
work environment in Sweden; 

2. that SULF work together with 
higher education institutions to 
improve accountability for the work 
environment of researchers, 
teachers, and doctoral candidates; 

3. 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 
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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. 



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 



SULF:s kongress 2021 

Motion nr 40 från SULF/Karlstad universitet  
Arbetstidsvillkor inom högskole- och 
universitetsvärlden 

SULF/Uppsala hemställer 

1. 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.

2. att SULF synliggör den ökande
fragmentiseringen och dess
konsekvenser, samt

3. 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 
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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. 



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 
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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: 
• att SULF tydligt ska ta ställning för att tillsvidareanställningar ska vara normen

även för lärare och forskare i början av sin karriär inom högskolesektorn.

1 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). 
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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 



 

2 (2) 

 

 

 

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. 



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 universitets- 
och högskolesfären.



 

 
 

 

SULF:s kongress 2021 
 

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 



 

  
 

 

SULF:s kongress 2021 
 

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-S-
förhandlare, 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 OFR-

avtalets 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. 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.  

2. 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 
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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. 



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. 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. 

2. 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.
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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. 
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Förbundsstyrelsens proposition 

Verksamhetsinriktning 2022-2024 
 

 

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 
• att fastställa verksamhetsinriktningen för 2022–2024. 
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Verksamhetsinriktning 2022–2024 

Akademisk frihet och demokrati 
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. 

(ur Vision 2030) 

Förbundsstyrelsens politiska bedömning 
En fri akademi är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna fungera 
som en välbehövlig kritisk kraft i samhället. Tillsammans med en fri press, fria 
fackföreningar och oberoende domstolar utgör den en av demokratins grundpelare. 

Akademin är ofta en av de första måltavlorna för politiker med svaga demokratiska 
grundvärden. Vi ser konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld. I ett 
internationellt perspektiv kan vi se en nedgång av både akademisk frihet och 
demokratiska värden. Trots att läget i Sverige är bättre än på andra håll har även det 
akademiska samtalet förändrats här med påföljden att det blivit lägre i tak. Det riskerar 
att leda till att vissa ämnen inte diskuteras eller vissa områden inte beforskas. Att ge 
och ta kritik är akademins signum, men det får under inga omständigheter leda till 
trakasserier eller hot. 

Akademins kritiskt reflekterande arbetssätt för att ta fram ny kunskap är en förutsättning 
för en bra faktabaserad samhällsdebatt. I universitetens rättighetsförklaring Magna 
Charta universitatum 2020, betonas universitetens roll som en kritisk kraft i samhället: 

Genom att skapa och sprida kunskap ifrågasätter universiteten dogmer 
och etablerade doktriner samt uppmuntrar kritiskt tänkande hos alla 
studenter, universitetslärare och forskare. Akademisk frihet är deras 
livsnerv, öppet utforskande och dialog deras näring. 

Akademins oberoende måste skyddas av såväl regering och riksdag som samhället i 
stort och försvaras med kraft av lärosätena själva. För att säkra den fria 
kunskapsbildningen måste universitet och högskolor stå fria från direkt statlig styrning 
och kunna gå dit det kritiska tänkandet och kunskapsutvecklingen leder. 

För att den akademiska friheten för universitetslärare och forskare i vårt land ska vara 
stark måste den kunna utövas i praktiken på en individuell nivå. Akademisk frihet är till 
exempel svårt att uppnå för den som är rädd att förlora sitt jobb, får utstå hat eller hot 
på grund av sin undervisning och forskning eller för den som står i en osund 
beroendeställning till kollegor eller ledning. Därför måste regeringen och lärosätena 
göra sitt för att få ner den höga andelen osäkra anställningar som genomsyrar 
akademin, förbättra arbetsmiljön och öka rättssäkerheten i rekryteringen. 

Den professionella autonomin har minskat på grund av att den kollegiala 
beslutsstrukturen nedmonterats till förmån för linjestyrning, och för att den fasta tiden 
för forskning i anställningen har minskat och ibland helt tagits bort. Den hotas också av 
lärosätenas försök att tillskansa sig rätten till lärarnas upphovsrättskyddade 
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undervisningsmaterial, något som har aktualiserats av den snabba utvecklingen mot 
ökad digitalisering. Ett relaterat arbetsmiljöproblem är en allt starkare reglering av det 
dagliga arbetet, inte minst genom en omfattande överflyttning av administrativa 
uppgifter från administrativ personal till undervisande och forskande personal. Det 
senare medför inte bara en ökad arbetsbörda utan också stress för dessa 
sällananvändare att hantera många olika program, appar och hemsidor. Det minskar 
också den tillgängliga tiden för undervisning och forskning. 

Ökade krav från forskningsfinansiärer om omedelbar öppen tillgång skapar frågor om 
hur universitetslärares och forskares rätt att välja publiceringsform ska upprätthållas i 
framtiden. I ett öppet och demokratiskt samhälle är det viktigt att allmänheten får 
tillgång till forskningens senaste rön, men i ett öppet vetenskapssystem är det 
avgörande att lärares och forskares immateriella rättigheter respekteras. Det är det 
enda sättet att upprätthålla kvaliteten. 

Akademisk frihet och demokrati. Verksamhetsinriktning 2022–2024: 

• SULF ska fortsätta verka för akademisk frihet i både forskning och utbildning på 
nationell och internationell nivå samt för universitetens oberoende av politiska, 
ideologiska och ekonomiska intressen. Vidare ska SULF verka för ökad 
professionell autonomi och för ett öppet vetenskapssystem som respekterar 
lärares och forskares immateriella rättigheter. 

. 
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Forskningens förutsättningar 
Det fria sökandet efter ny kunskap kräver att universitetslärare och 
forskare är obundna och arbetar för att vidga vetandet i mänsklighetens 
tjänst. 

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. 

(ur Vision 2030) 

Förbundsstyrelsens politiska bedömning 
Forskare har väldigt olika förutsättningar beroende på vilket område man forskar inom. 
Gemensamt för de flesta forskningsämnesområdena är att det råder stor konkurrens 
om resurser och anställningar. Kännetecknande för forskningstunga miljöer är ett högt 
beroende av externa medel, vilket tenderar att skapa osäkra anställningar för den 
enskilda individen. Beroendet av externa medel ökar också risken för mer kortsiktig 
forskning, som svarar upp mot politiskt beslutade områden. 

En hög grad av externfinansiering är enligt lärosätena en bidragande orsak till den höga 
andelen osäkra anställningar. Andelen externa medel för forskning har ökat succesivt 
under de senaste decennierna och den senaste forskningspropositionen befäster 
denna trend för överskådlig framtid. Något som förvärrar problemen är att omfördelning 
av statliga forskningsmedel sker både på nationell nivå, på lärosätesnivå, fakultetsnivå 
och institutionsnivå. När lärosätena väljer att fördela vidare de basanslag de får efter 
prestationsbaserade kriterier förvärrar de osäkerheten för forskande personal på golvet. 
Det gäller också strategiska satsningar som inte är stabila över tid. 

Inom akademin råder en osäkerhet och en kortsiktighet, som är kontraproduktiv till hur 
djup och nydanande kunskap bäst skapas. Det är inte rimligt att den höga graden av 
externfinansiering för forskning får vara en ursäkt för lärosäten att inte ta ansvar för 
anställningstryggheten. Förutom att medlemmar i forskningstunga miljöer i högre 
utsträckning än andra har tidsbegränsade anställningar är många tillsvidare-
anställningar osäkra. Även tillsvidareanställd personal förväntas i allt större grad 
finansiera sin egen anställning med hjälp av externa medel. Den som inte är 
framgångsrik i det sägs upp. 

Ett problem är att förmågan att dra in pengar och att vara en duktig forskare inte 
nödvändigtvis hänger ihop. Duktiga forskare som inte lyckas med sina ansökningar 
måste därför leva under mycket osäkra villkor eller att lämna akademin. För många 
universitetslärare innebär det ständiga behovet av att söka pengar, men inte komma 
längre än till avslagna ansökningar, att den forskningstid som finns inom ramen för 
anställningen äts upp. 

Sveriges lärosäten behöver erbjuda nationella, tydliga och transparanta karriärvägar 
där forskare och universitetslärare erbjuds möjlighet att både forska och undervisa. 
Därutöver behöver undervisningens viktiga roll i den akademiska karriären 
uppvärderas. 

Det ökande fokuset på bibliometri skapar oro och frustration i forskarsamhället och har 
bidragit till ett sämre arbetsklimat. De bibliometriska systemen har många kända 
nackdelar, såsom olikhet i internationell publiceringsbarhet och att forskning som kan 
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uppvisa snabba resultat gynnas på bekostnad av mer långsiktig och långsam forskning. 
Bibliometri måste därför användas med ett stort mått av insikt och omdöme. 

Forskningens förutsättningar. Verksamhetsinriktning 2022–2024: 

• SULF ska verka för att regeringen ökar andelen basanslag för forskning och 
utbildning på forskarnivå, att lärosätena i sin interna fördelning av basanslagen 
säkerställer grundfinansiering för forskningstid inom anställningen samt att 
lärosätena tar ansvar för att skapa ett nationellt system för tydliga och 
transparanta karriärvägar som innehåller både forskning och undervisning. 
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Anställningsvillkor och lön 
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. 

På så sätt skapas också förutsättningar för kreativitet och en god 
arbetsmiljö. 

(ur Vision 2030) 

Förbundsstyrelsens politiska bedömning 
Det är viktigt att arbetslivet erbjuder goda och stabila villkor över tid, som är tydliga och 
överenskomna utifrån att det råder en balans mellan parterna på arbetsmarknaden. 

Detta ska gälla såväl i centrala som lokala avtal. God arbetsmiljö är fundamental, men 
ökad stress, ökad administration, psykosociala problem, hög arbetsbelastning och 
bristande ledarskap är vanliga problem som tyder på brister i den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Det gäller också jämställdheten mellan kvinnor och män där 
kvinnor upplever högre stress och har svårare att nå de högsta stegen i den 
akademiska karriären. 

I Sverige såväl som internationellt ser vi att universitetslärare och forskare i allt högre 
utsträckning utgör ett högutbildat prekariat. För att forskar- och universitetsläraryrket 
ska vara attraktivt måste trenden vändas. Internationellt ökar andelen osäkra 
anställningar för både forskare och lärare. Dessutom är många universitetslärare 
utlämnade till korta påhugg som i praktiken är en sorts sms-anställning. På de 
europeiska universiteten har även ofrivilliga deltidsanställningar blivit allt vanligare. 

Dessutom har många universitetslärare och forskare en arbetsvecka om 50 timmar 
eller mer. 

Erfarenheter från pandemin visar att betydande förändringar i arbetslivet och i 
arbetsmiljön kan ske på mycket kort tid. Ökade krav på digitalisering och 
distansundervisning ställer nya frågor till existerande arbetstidsavtal och praxis kring 
inspelade föreläsningar. Det kommer vara nödvändigt att se över strukturen för 
arbetstidsavtal och det upphovsrättsliga regelverk som finns inom högskolesektorn. 
Lärosätena måste också erbjuda universitetslärare och forskare möjlighet till 
kontinuerlig kompetensutveckling. 

Det är viktigt att lärare och forskare har trygghet i form av goda omställningsavtal som 
inkluderar alla, inklusive visstidsanställda och doktorander. Osäkra anställningar och 
otydliga karriärvägar är arbetsmiljöproblem som kan leda till minskad kreativitet, 
produktivitet och lägre engagemang med kvalitetsbrister som följd. Det är angeläget att 
vi bevakar de förändringar som sker på privat sektor med anledning av de genomförda 
LAS-förhandlingarna. 

En fungerande lönebildning och attraktiva och konkurrenskraftiga löner är en 
förutsättning för att rekrytera och behålla kompetensen inom akademin. För att 
åstadkomma detta måste lönerna inom högskolesektorn uppvärderas. Därutöver 
behöver den lokala lönebildningen förbättras och anpassas till akademins 
kärnverksamhet. 
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Anställningsvillkor och lön. Verksamhetsinriktning 2022–2024: 
• SULF ska verka för attraktiva, jämlika och jämställda villkor med 

konkurrenskraftiga löner och en    god arbetsmiljö under hela karriären. För att 
detta ska vara möjligt måste lönebildningsprocessen inom akademin anpassas till 
de förutsättningar som råder inom universitetsvärlden. Vidare ska SULF verka för 
en reformering av universitetslärares arbetstidsavtal, för fler och tryggare 
tillsvidareanställningar för forskande och undervisande personal samt 
ändamålsenlig balans mellan forskning, undervisning och andra arbetsuppgifter. 
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Förbundsstyrelsens proposition

Fastställande av medlemsavgifter, 
budget och konfliktfondering 2022, 
samt ramar för medlemsavgift och 
konfliktfondering 2023-2024



 

 
 

 

Förbundsstyrelsens proposition  

Budget, medlemsavgifter och 
konfliktfondering 2022-24 

  

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 
• att fastställa förslaget till budget för 2022. 
• att fastställa förslaget till budgetram för 2023 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag 

att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2023.  
• att fastställa förslaget till budgetram för 2024 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag 

att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2024. 
• att fastställa förslaget till medlemsavgifter för 2022 enligt förslaget på sidan 7 
• att bemyndiga styrelsen att fastställa medlemsavgifter för 2023 inom intervallet 

260-280 kronor/månad för helbetalande enkelansluten medlem. 
• att bemyndiga styrelsen att fastställa medlemsavgifter för 2024 inom intervallet 

260-280 kronor/månad för helbetalande enkelansluten medlem. 
• att inte avsätta ytterligare medel till konfliktfonden utöver reinvestering av 

avkastningen. 
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Utgångspunkter för budget 2022-24 
Liksom tidigare år är förbundets ekonomi stark. Vid kongressen 2018 fastställdes  
budgetramar som innebar att förbundets egna kapital skulle minska med sammanlagt 
7,9 miljoner kronor (mkr) under de tre åren.  

Utvecklingen av SULF:s egna kapital (exklusive konfliktfonden) 

Fastställt 2019-12-31:            22 mkr 

Budget 2019-2021:               - 7,9 mkr 

Prognos 2019-2021:  8,3 mkr 

Delår 2021-06-30: 30,3 mkr 

 

För åren 2019 och 2020 har det egna kapitalet ökat med 3,9 mkr och resultatet per 30 
juni 2021 visar ett positivt resultat med ca 4,4 mkr. Under innevarande kongressperiod 
fram till delåret 2021 har det egna kapitalet har ökat med 8,3 mkr. 

 

 
 

 

Förbundsstyrelsen gör därför bedömningen att förbundet har möjlighet att 
underbalansera budgeten för kommande kongressperiod med 12,3 mkr. 

Budgetunderskottet motiveras också av att förbundsstyrelsen gör bedömningen att 
förbundet behöver göra några olika satsningar. 
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Liksom tidigare kongresser föreslår förbundsstyrelsen att kongressen beslutar om 
budget endast för mandatperiodens första år och om rambudgetar för de kommande 
åren samt ger förbundsstyrelsen i uppdrag att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi 
göra de förändringar i budgeten som kan komma att krävas. 

Beräkningsgrunder 

Medlemsutveckling 
Budgeten för 2021 utgår från 21 600 medlemmar. Den 31 juli i år hade förbundet 
21 704 medlemmar, och medlemstillväxten har under de senaste 12 månaderna legat 
på ungefär 2 procent jämfört med året före (under 2017-19 var medlemstillväxten kring 
1 procent). För 2022-24 räknar vi med en medlemstillväxt på 1,8 procent. 

Andel helbetalande 
För 2020 räknade vi med att andelen helbetalande skulle vara 72 procent, men utfallet 
blev 74,2 procent. Detta beror både på tillströmning av nya medlemmar men även på 
omfattande registervård. För kommande period räknar vi med 74 procent helbetalande 
medlemmar.  

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften till förbundet är idag 260 kronor. Höjningen gjordes 2020. Kongressen 
fattar beslut bara om avgiften för 2022, och ger FS i uppdrag att fatta beslut om 2023 
och 2024 inom ett spann. 

Kongressen föreslås besluta att  

avgiften för 2022 ska vara 260 kronor 

avgiften för 2023-2024 ska var i spannet 260-280 kronor. 
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Andra förutsättningar 
Två av de sex propositioner FS lägger till kongressen medför kostnader utöver 
förbundets löpande drift: 

• Rekryteringsproposition
Kostnaden för genomförande av propositionen beräknas till 200-250 tkr/år.

• Aktiva och engagerade lokalföreningar
Se under rubriken Digital utveckling nedan.

Under kommande kongressperiod kommer även ytterligare 250 tkr avsättas för att vid 
behov kunna köpa in översättning till lokalföreningarna. 

Digital utveckling 
Vi kommer under kongressperioden att behöva uppgradera vår IT-miljö minst en gång. 
Kostnaden kan beräknas till bortåt 500 tkr (den versionsuppgradering vi gör i 2021 
kostar 300 tkr exklusive moms). Den planerade ärendehanteringsmodulen förväntas 
kunna implementeras i slutet av 2022 (”Jour rådgivning, medlemsregister”). 

Dessutom behövs sannolikt investeringar i ytterligare moduler i verksamhetssystemet, 
bland annat för att möjliggöra för lokalföreningarna att skicka snygga medlemsbrev 
direkt från systemet via ett utsändningsprogram.  

Vi behöver också planera för en utveckling av hemsidorna (förbundets och 
Universitetslärarens).  

Pandemin har medfört större krav på digitala kurser. Den befintliga studion behöver 
förstärkas och det kan också krävas andra digitala stödresurser liknande de våra 
medlemmar använder. Vi planerar för en form av lärplattform eller portal (se ”Facklig 
utbildning”). 

Det finns även ett behov av rörlig kommunikation i form av filmer. I dag finns det 
möjlighet att göra viss produktion internt. Men då arbetstidsvolymen är begränsad bör 
det finnas utrymme för inköp av filmproduktion. 

Därför avsätts 2,2 mkr under kongressperioden för digital utveckling. 

Inkomstförsäkring 
Inkomstförsäkringen utgör en stor osäkerhetsfaktor. Det är en försäkring som är svår att 
prognosera då det är en eftersläpning med ansökningar och de av våra medlemmar 
som utnyttjar försäkringen står ofta långt borta från marknaden där en lågkonjuktur kan 
förvärra detta ytterligare. Vi tar höjd för detta i våra beräkningar. 
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Personalutveckling 
För att kunna möta ökade servicekrav från medlemmarna måste fler anställas. Framför 
allt gäller det på kommunikations- och ombudsmannasidan.  

Idag har förbundet 26 anställda, varav flera deltidsföräldralediga. I slutet av 
kongressperioden beräknas antalet anställda vara 27-28. 

Fördelningen av personalkostnaderna har setts över, eftersom den förändras över tid 
både genom ändrad personalstruktur och ändrad lönestruktur. 

Eftersom AU beslutade att vi skulle säkra utgivningen av Universitetsläraren genom att 
omvandla en del av frilansbudgeten till en anställning av en reporter har kostnaderna 
för frilansare minskats. 



Budget 2022- 2024
Beslutad av kongressen november 2021

Antal medlemmar 21 642 21 721 21 600 22 000 22 400 22 800

Medlemsavgift per mån/andel fullbet 260 74,5% 260 77,1% 260 73,8% 260 74,0% 260 74,0% 260 74,0%

Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter

 50 287 26 139 49 735 50 794 51 717 52 641

Bidrag 70 320 320 72

Annonser Universitetsläraren 2 011 997 1 500 2 071

Övriga intäkter (skadestånd, rearesultat) 510 417 309 525

Summa intäkter 52 878 27 873 51 864 53 462 54 466 55 472

Förbundsverksamhet Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader

Kongress, ordförandekonf 21 0 1 300 200

Förbundsstyrelse, AU, arb.grupp 1 531 609 1 931 2 063

Lokalföreningar 63 0 850 950

Kansli: lokalkostnader 2 441 1 208 2 600 2 551
Kansli: övrigt 5 324 2 379 5 220 5 564

Fördelning personalkostnader (19%) 4 726 2 522 4 896 5 475

14 105 6 718 16 797 16 802 17 292 19 147

Förhandling/rådgivning

Saco-S-föreningar 153 13 50 160
Jour, rådgivning och medlemsregister 1 698 739 2 300 2 199

Förhandl, arbetsgivarkontakt, rådgivning lokala företrädare 54 0 700 700

Kostnad för inkomstförsäkring 5 361 1 961 3 920 5 038

Facklig utbildning 294 26 750 950

Fördelning personalkostnader (54%) 13 915 7 423 14 416 15 561

21 476 10 162 22 136 24 607 25 246 26 936
Opinionsbildning, information och Universitetsläraren

Opinionsbildning och samarbeten 157 150 500 630

Rekrytering 157 43 2 500 2 500
Tidningen Universitetsläraren 5 111 2 295 4 810 4 539

Fördelning personalkostnader (26%) 7 351 3 921 7 616 7 492

12 776 6 408 15 426 15 161 13 886 14 511

Internationellt arbete

Internationellt arbete 289 0 400 400

Fördelning personalkostnader (1%) 263 140 272 288

551 140 672 688 718 747

Summa kostnader 48 907 23 427 55 030 57 259 57 143 61 342

Resultat 3 971 4 445 -3 166 -3 797 -2 677 -5 870

Personalkostnader, totalt 26 255 14 005 27 200 28 816 30 580 32 298

Rambudget 2024Utfall 2020 Utfall 2021-06-30 Helårsbudget 2021 Helårsbudget 2022 Rambudget 2023

Beslutad budget 2021 Rambudget 2023 och 2024

Fastställd enligt 
årsredovisning

Halvårsbokslut
Beslutad budget

2022 2023 2024FS 2020-12-04
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Medlemsavgifter för 2022 
Kongressen beslutar att följande månadsavgifter gäller för 2022 (avgift 2021 inom 
parentes): 

Ordinarie avgift 260 kr (260 kr) 
Ordinarie avgift betalas av alla medlemmar som inte beviljats reducerad avgift för att de 
tillhör någon av kategorierna nedan. 

Doktorandanställd 125 kr (125 kr) 
Tidsbegränsad reducerad avgift för medlemmar som har doktorandanställning. 
Doktorand som bedriver sina forskarstudier inom annan anställning medges inte 
reduktion. 

Utan anställning 75 kr (75 kr) 
Tidsbegränsad reducerad avgift för medlemmar som 

• arbetar utomlands utan anställning i Sverige (dock inte om man är i land där 
SULF-medlemskapet berättigar till gästmedlemskap). 

• är stipendiater (doktorander eller postdoktorer). 
• är arbetssökande på heltid utan ersättning från Trygghetsstiftelsen/a-

kassan/inkomstförsäkringen. 

Pensionärsavgift 55 kr (55 kr) 
Reducerad avgift för medlemmar som har lämnat sin anställning i pensioneringssyfte 
och som inte har fortsatt anställning.  
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Konfliktfonden 
Konfliktfondens storlek bestäms av det åtagande vi har gentemot Saco-S, vars årsmöte 
varje år beslutar om en uppräkning av åtagande om 125 kr/medlem/år. 

För konfliktfonden har utvecklingen under mandatperioden varit mycket god. Den 
mindre del av konfliktfonden som utgörs av värdepapper utvecklas väl och 
marknadsvärdet är 30,6 mkr (2021-09-15). Värdepappersportföljen har under de 
senaste decennierna inte tillförts ytterligare medel utan i enlighet med stadgarna växt 
genom reinvestering av avkastningen, och förbundsstyrelsen bedömer att det är klokt 
att fortsätta på den inslagna vägen. 

Den största delen av konfliktfonden utgörs av fastigheten Apollo 7. Sedan förbundet 
blev helägare av fastigheten 2013 har värdet ökat med minst 65 procent, och 
utvecklingen ser inte ut att vika. Fastigheten värderades i december 2020 till 160 mkr 
och är belånad med ca 40 mkr, nettovärde 120 mkr. 

Eftersom konfliktfonden varje år ökar mer än den höjning av åtagandet gentemot Saco-
S, som Saco-S årsmöte varje år beslutar om, menar förbundsstyrelsen att ingen annan 
avsättning till konfliktfonden behöver göras än att vi fortsätter reinvestera kapitalet. 

 

Värdepappersportföljens avkastning sedan 2016-09-15  
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Handling till SULF:s kongress 2021 

 
 
SULF:s valberedning 

Valberedningens uppgift är enligt SULF:s stadgar att bereda kongressens samtliga val 
förutom val av ny valberedning. Stadgarnas 27 § föreskriver därtill att valberedningen 
vad gäller förslaget till ny förbundsstyrelse ska beakta att styrelsens sammansättning i 
huvudsak skall återspegla medlemmarnas fördelning avseende vetenskapsområden, 
befattning, kön och geografisk placering. Detta har varit en utgångspunkt och självklar 
målsättning för valberedningens arbete. Den instruktion till SULF:s valberedning som 
antogs vid kongressen 23 november 2018 har varit vägledande i arbetet. 

Valberedningen har därtill sett som sin uppgift att inventera de kompetenser som bör 
vara representerade för att styrelsen ska kunna fungera väl. Såväl stora som små 
lärosäten bör vara representerade då erfarenheterna kan vara olika från dessa rörande 
såväl direkta fackliga frågor som organisationsfrågor.  

Valberedningens arbete 
Valberedningen sammanträdde första gången under 2019 för att utarbeta prioriteringar 
och arbetssätt. Under arbetets gång har valberedningen informerat om sitt arbete bland 
annat genom att valberedningens ledamöter har besökt olika förbundsstyrelsemöten 
och förbundsråden 2019 och 2020. Närvaron på dessa möten har också erbjudit en god 
grund för valberedningens framtida resonemang. Valberedningen har också deltagit på 
förbundets kurser och andra möten för att leta engagerade och kunniga kandidater.  

I början på december 2020 gick inbjudan ut till förbundets medlemmar, förtroendevalda 
samt förbundsstyrelsen om att nominera kandidater till förbundsstyrelse och 
förbundsordförande.  

Valberedningen har skickat riktad information till: 

• SULF:s medlemmar 
• SULF:s lokalföreningar 
• SULF:s doktorandförening 
• Förbundsstyrelsen ledamöter och suppleanter 

Nominering välkomnades både genom direktkontakt med valberedningen men också 
genom att fylla i valberedningens nomineringsformulär på förbundets hemsida. 
Påminnelser skickades ut fram till strax innan nomineringstidens utgång 1 mars 2021.  

Under våren intervjuade valberedningen samtliga förbundsstyrelseledamöter – både de 
som kandiderat och de som av olika anledningar valt att inte kandidera för ytterligare en 
mandatperiod. Därtill kontaktades och intervjuades samtliga nominerade till 
förbundsstyrelse och förbundsordförande. Samtliga intervjuer har genomförts på 
distans av logistiska och pandemirelaterade skäl. Sekretessen runt detta arbete har 
tagits på stort allvar. 
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Valberedningens förslag 
Valberedningens förslag är resultatet av en sammanvägning där stadgarnas riktlinjer 
ägt högsta prioritet men där även överväganden av vad som framkommit under 
intervjuerna samt valberedningens tolkning av värdefulla kompetenser vägts in.  

Valberedningens medlemmar 
Följande personer har under den gångna mandatperioden utgjort SULF:s valberedning: 

Kirsi Höglund, Uppsala universitet (sammankallande) 

Ingmarie Mellenius, Umeå universitet 

Mari Hoen, Lunds universitet 

Christer Gardelli, Luleå tekniska universitet  

Maja Pelling, Göteborgs universitet 

Mikael Åsman, Blekinge tekniska högskola 

 

 

 

Uppsala dag som ovan 

Kirsi Höglund, sammankallande i SULF:s valberedning 2019-2021 
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Förslag till SULF:s förbundsstyrelse 2022-2024 

Arbetsutskott 
Förbundsordförande     

Sanna Wolk Professor  
Juridik 

Kungliga Tekniska 
högskolan, mfl 

Nyval 

1:e vice ordförande    

Håkan Lindkvist Universitetslektor 
Matematisk statistik 

Umeå universitet Omval 

2:e vice ordförande    

Helén Persson Universitetslektor 
Utbildningsvetenskap 

Högskolan 
Kristianstad  

Omval 

3:e vice ordförande    

Haro de Grauw Doktorand  
Neurovetenskap 

Uppsala universitet Omval/
Nyval 

Ledamöter 
Håkan Alm Universitetslektor 

Informationsteknologi 
Högskolan i Borås Omval/

Nyval 

Magnus Gram Forskare 
Pediatrik 

Lunds universitet Nyval 

Claes Granmar Universitetslektor 
Juridik 

Stockholms 
universitet 

Nyval 

Kristin Halverson Doktorand  
Idéhistoria 

Södertörns högskola Nyval 

Kristina Hildebrand Universitetslektor 
Engelska 

Högskolan i 
Halmstad 

Omval 

Ummis Jonsson Universitetsadjunkt 
Socialt arbete 

Mittuniversitetet Omval 

Michaël Le Duc Universitetslektor 
Företagsekonomi 

Mälardalens 
högskolan 

Omval/
Nyval 

Mats Nilsson 
 

Universitetslektor 
Kulturgeografi och 
turism 

Karlstads universitet Omval 

Lotta Runesson Institutionskoordinator 
Inst. för datavetenskap 

Blekinge Tekniska 
Högskola 

Omval/
Nyval 
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Folke Tersman Professor 
Praktisk filosofi 

Uppsala universitet Nyval 

Mikael Wiberg Professor 
Informatik  

Umeå universitet Nyval 

Suppleanter 
1:e suppleant   

Audur Magnusdottir Universitetslektor 
Historia 

Göteborgs universitet Nyval 

2:e suppleant   

Louise Bringselius Universitetslektor 
Företagsekonomi 

Lunds universitet Nyval 

3:e suppleant   

David Rule Universitetslektor 
Matematik 

Linköpings 
universitet 

Nyval 

4:e suppleant 
 

  

Mikael Palmgren Universitetsadjunkt 
Matematik 

Högskolan i 
Jönköping 

Nyval 

5:e suppleant   

Monika Berg Universitetslektor 
Sociologi 

Örebro universitet Nyval 
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Förslag till SULF:s revisorer 
Ordinarie    

Annika Blekemo Stockholms universitet  Nyval 

Beatrice Söderberg Deloitte  Omval 

    

Ersättare    

Anders Grundström Uppsala universitet ersätter Annika 
Blekemo 

Omval 

Therese Kjellberg Deloitte  ersätter Beatrice 
Söderberg 

Omval 

 

Förslag till SULF:s arvodesnämnd  
Martin Selander Göteborgs universitet Omval 

Marie-Louise Österlind 

 

Högskolan Kristianstad 

 

Nyval 
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Förbundsstyrelsens proposition  

Instruktion och råd till SULF:s valberedning  

  

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar 
• att kongressen fastställer instruktion till valberedningen. 
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Instruktion och råd till SULF:s valberedning 
Vid förbundets kongress 2010 fattades beslut om förändringar i valberedningens 
arbete. Detta dokument är att se som en genomgång inför valberedningens arbete 
uppdelat på bindande instruktioner och vägledande råd. 

Instruktion till valberedningen 
Den valberedning som utses av kongressen ska till kommande kongress lämna förslag 
till följande funktioner (stadgarna §§ 13 p 14 och 33):  

• förbundsordförande 
• förste, andre och tredje vice förbundsordförande 
• elva ordinarie styrelseledamöter 
• fem styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de ska ersätta  
• ordinarie ledamot 
• två revisorer jämte ersättare 
• två ledamöter i arvodesnämnd. 

Därutöver ska valberedningen lämna förslag till kongressfunktionärer:  

• Kongressordförande med bisittare 
• Kongressekreterare med bisittare 
• Justeringspersoner och rösträknare 

Utgångspunkten för valberedningens arbete är förbundets stadgar. Förbundsstyrelsens 
ordinarie ledamöter väljs av kongressen för en period av tre år. För dessa ledamöter 
utses fem suppleanter. Även revisorer, ersättare för dessa samt ledamöterna i 
arvodesnämnden väljs för en period av tre år. Det finns ingen tidsbegränsning 
beträffande antalet mandatperioder, en medlem kan omväljas till styrelsearbete. 

Valberedningen ska som del i sitt uppdrag göra en organisations- och omvärldsanalys 
för att identifiera de kompetenser förbundsstyrelsen behöver under kommande 
kongressperiod. Utifrån detta sammanställs krav- och kompetensprofiler för 
förbundsstyrelsen.  

Förbundsstyrelsen bör ha en sådan sammansättning att den kan hantera för förbundet 
viktiga och angelägna frågor samt återspegla medlemskåren. I detta arbete bör 
valberedningen beakta styrelsens sammansättning vad gäller geografisk spridning, 
spridning över vetenskapsområden, befattning samt kön.  

Valberedningen ska också beakta vikten av såväl förnyelse som kontinuitet i 
förbundsstyrelsens arbete. Det tar tid att komma in i styrelsearbetet, och det är därför 
angeläget att det finns en viss kontinuitet. Samtidigt är det också viktigt att styrelsen 
förnyas för att tillföra nya och andra perspektiv. Valberedningens arbete måste vara 
inriktat på båda dessa saker. 

Vid val av kandidater till förbundsstyrelsen bör en jämställd förbundsstyrelse 
eftersträvas. Det är dessutom viktigt att undvika slentrianmässig återspegling av 
högskolans hierarkiska struktur i förslag till förbundsstyrelse eller arbetsutskott.  
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Styrelsens arbetsutskott består av förbundsordförande, förste, andre och tredje vice 
förbundsordförande.    

Valberedningens förslag ska färdigställas i sådan tid att det kan, i enligt stadgarnas § 
13, utsändas med övriga kongresshandlingar.  

Valberedningen ska på kongressen presentera och motivera sina förslag.  

Arvodesnämnd  
Arvodesnämnden har till uppgift att besluta om arvoden till förbundsordförande, förste, 
andre och tredje vice ordförande samt till ordförande och vice ordförande för SULF:s 
doktorandförening (§ 34).  

Sammankallande i valberedningen är också ledamot i arvodesnämnden, som därutöver 
består av ytterligare två ledamöter (§ 13). 

Villkoren för de tillträdande ordförandena bör vara klara innan valen sker. Detta bör ske 
även om det kan förekomma flera kandidater föreslagna till de skilda uppdragen.  

Valberedningen uppmanas att ta kontakt med arvodesnämnden i god tid innan 
valproceduren liksom med de föreslagna kandidaterna så att villkoren för uppdragen är 
klargjorda innan valen sker.  

Råd till valberedningen 
Valberedningen är ett av förbundets strategiskt viktigaste organ. Det är av stor vikt att 
valberedningen påbörjar sitt arbete i god tid för att främja en demokratisk och aktiv 
nomineringsprocess. Att notera är att såväl enskilda medlemmar som lokalföreningar 
och SULF:s doktorandförening kan nominera och valberedningen uppmanas efterfråga 
nomineringar från lokalföreningarna. 

För att kunna skaffa sig en god bild av styrelsens arbete kan representanter för 
valberedningen med fördel närvara vid ett eller flera av förbundsstyrelsens 
sammanträden.  

I syfte att underlätta planeringen av valberedningens arbete finns bilagt ett förslag till 
tidsplan.  

Kongressperiodens 1:a år 

• Uppstart av valberedningsarbetet inklusive att formulera/diskutera 
valberedningens uppdrag (oktober/november) 

Kongressperiodens 2:a år 

• Analysera organisation och omvärldsanalys (jan-april) 
• Ta fram kompetensprofiler (maj-oktober) 
• Skapa en strukturerad ansökningsprocess och marknadsför uppdragen (oktober) 
• Information till lokalföreningar, doktorandföreningen och medlemmar om 

möjligheten att nominera till förbundsstyrelsen (november/december) 
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Kongressperiodens 3:e år 

• Nomineringsstopp (april) 
• Intervjua sittande styrelse och nominerade (april-maj) 
• Bedöm utifrån kompetens/sätt samman förslag (maj-september) 
• Förankring av valberedningens förslag (september) 
• Valberedningen sammanställer sitt förslag, som offentliggörs och sänds ut med  

kongresshandlingar (okt/nov) 
• Presentera valberedningens förslag vid kongressen (november) 
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