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Protokoll styrelsemöte i SACO-föreningen 

 

Tid:     Måndag 14/12-2020 

Styrelsemöte kl. 9.00 – 11.00 

Plats:           Via Teams 

 

 

Minnesanteckningar: 

 

1. Mötet öppnades 

 

2. Dagordningen godkändes. Virpi utsågs till sekreterare  

 

3. Emilie utsågs till justeringsperson. 

 

4. Tidigare protokoll bordlades. 

 

5. Samverkansmöten: Det har anmälts problem med arbetsmiljön på enstaka institutioner 

vid KI. Facket kan och överväger en genomlysning av arbetsmiljön på berörda 

arbetsplatser. 

 

6. Information till medlemmarna: Vi planerar för att komma ut med ett nyhetsbrev i 

början av året då vi förhoppningsvis kan informera om lönerevisionen. 

Det är planerat ett platsombudsmöte till slutet av januari 2021 då även vår 

kontaktperson Daniel Wallin från Naturvetarna kommer att medverka. 

Diskussion om när man kan göra fyllnadsval, hur konstitueras valberedningen? En 

kompetent valberedning behövs inför 2021 SACO styrelseval. Enligt Naturvetarna är 

det styrelsen och valberedningen gemensamt som gör fyllnadsval. 



 

7. Platsombud/skyddsombud – HSO val och tillhörighet: 

Fyllnadsval på två institutioner som saknar platsombud, man behöver sondera fältet 

för att om möjligt hitta lokala PO. 

Två personer i Flemingsberg har meddelat intresse för att vara huvudskyddsombud, 

en från ST och en från Saco. Det är skyddsombuden i området som väljer, men 

facken som utser. Det är viktigt med bredd och att fler än en facklig organisation 

finns representerad. 

 

8. RALS-T och lönerevision: Vårt revisionsdatum är enligt avtalet 1/10 och det har 

diskuterats både nytt datum för revision, avskaffande av retroaktiv lön och 

utbetalandet av en engångssumma. RALS-T avtalet är som bekant sifferlöst, men vi 

måste ta hänsyn och lyssna in hur arbetet fortgår vid andra myndigheter. Det finns 

inget slutdatum när avtalet ska vara klart. Fortsatta förhandlingar pågår med 

representanter för arbetsgivaren och facket. Med tanke på alla våra bidrag till Covid-

19 utmaningarna kommer SACO kämpa för en bra lönerevision för våra medlemmar. 

 

9. Uppföljning KI Postdoc Association (KIPA - https://staff.ki.se/kipa-member), DSA, 

JF: Diskussioner fortsätter angående post-doc stipendier. Många forskare menar att 

stipendier är en förutsättning för att kunna anställa post-docs. Man bör dock se över 

finansieringsformen. KIPA och JF driver även frågan om studieplan som ska finnas 

för post-docs. 

 

10. Rektors mandatperiod: Torkel har tagit upp frågan om en 1-årsförlängning för rektorn 

vid KI. Detta skulle gälla feb 2022-jan 2023.   

 

11. Övrigt: Diskussion kring tilldelning av medel i rekryterings- och 

konsolideringsprogrammet för juniora forskare, sk karriärtrappan.  

Det hade förts samtal om hur medlen skulle fördelas, man hade till och med ändrat 

namnet från Medicinsk forskning till Forskning inom medicinsk vetenskap (medicin, 

vård och hälsa). Trots detta konstituerades de seniora forskarna i urvalsgruppen till 

bara medicinområdet som resulterade i att medel delades ut till enbart 

medicinforskningen. Rekryteringen av juniora forskare ska vara i linje med strategi 

2030, medel ska inte selekteras för grundforskning utan bör inkludera vårdforskning 

och ex global hälsa. Rekryteringsgruppen ombeds att redovisa utfallet i relation till 

strategi 2030. 

 

12. Torkel avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

Virpi Töhönen  Emilie Hultin 

Sekreterare  Justerare 
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