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Saco-S föreningen vid Mälardalens högskola (MDH) 

Verksamhetsberättelse 2021   
Nedan följer en redogörelse av ett urval av den verksamhet som styrelsen har bedrivit under 
verksamhetsåret. 

Sannolikt är de två största frågorna för närvarande pandemin och att MDH med stor sannolikhet är 
på väg att bli universitet. Covid-19-pandemin som bröt ut i början av 2020 har påverkat 
verksamhetsåret 2021 och lär fortsätta att påverka verksamheten 2022. En viss återgång till hur det 
var innan pandemin har skett hösten 2021. Pandemin har medfört att digitala arbetssätt har flyttat 
fram sina positioner, t.ex. att mötas på nätet för möten av olika slag. Riktlinjer för distansarbete har 
förhandlats under hösten 2021. Det är en välkommen utveckling för TA personal där distansarbete är 
möjligt. MDH arbetar nu intensivt med att bli universitet. I skrivande stund är inte allt klart när det 
gäller besked från regeringen men inga betydande politiska signaler talar för ett större motstånd i 
riksdagen.  

Arbetsmiljö, pandemin, MDH i Eskilstuna 

Saco-S föreningen vid MDH verkar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt som en naturlig del 
av verksamheten vid högskolan. Det handlar bl. a. om löpande analys av statistik i MDH:s 
skyddskommitté, genomförande av risk- och konsekvensanalyser vid väsentliga förändringar i 
verksamheten, genomförande och utvärdering av medarbetarundersökningar samt arbetet med 
handlingsplanerna för hållbar arbetsmiljö. En lokal skyddskommitté har införts på EST hösten 2021.  

Arbetsmiljöarbetet är enligt arbetsgivaren prioriterat på alla nivåer inom högskolan. Saco-S och 
skyddsombuden är viktiga parter i arbetet.  Samarbetet mellan Saco-S och skyddsombuden har varit 
smidigt och produktivt under verksamhetsåret. Ett exempel på en positiv utveckling är att en 
medarbetarundersökning har genomförts under hösten 2021. Saco-S och skyddsombuden har tryckt 
på under en längre tid om det här eftersom senast en medarbetarundersökning genomförts var 
2017. Fr. o. m. hösten 2021 finns en mall för samtliga medarbetarsamtal vid MDH som bl a är 
kopplad till verksamhetsmål och lönerevisionsarbetet 2022. Endast mindre omorganisationer har 
genomförts under verksamhetsåret.  

Att anslagen inte räknas upp i samma takt som löne- och kostnadsökningar samt ökade kvalitetskrav 
inom både undervisning och forskning är ett par faktorer som strukturellt bidrar till utmaningar inom 
arbetsmiljöområdet. Dessutom medför ökade pensionskostnader under de närmaste åren en ökad 
press på högskolans ekonomi med negativa konsekvenser för arbetsmiljön. Under hösten 2021 har 
det rapporterats att pensionskostnaderna inte ökar riktigt lika mycket som det befarades hösten 
2019 vilket kan leda till att en viss sänkning av LKP förväntas.  

Det rapporteras att den administrativa tiden för lärarna alltför ofta är otillräcklig i tjänsteplanerna. 
Centralt stöd har kopplats in i en långdragen process när det gäller tid för kompetensutveckling och 
akademitid (s.k. administrativ tid) för lärare och forskare med uppdrag. En tjänsteplan har varit 
föremål för en förhandling med ett positivt utfall för både medarbetare och chef. Det bidrar till en 
god arbetsmiljö när dialogen förbättras mellan chef och medarbetare.  

För delar av MDH är det svårt att rekrytera och behålla medarbetare. Det här kan leda till 
arbetsmiljöutmaningar, ökade lönekostnader och att verksamhetens effektivitet drabbas negativt. 
Avdelningscheferna har i en del fall en utmanande situation. Det är därför viktigt med ett bra 
verksamhetsstöd, en effektiv organisation och ett gott ledarskap på alla nivåer.  

Saco-S tar löpande upp med arbetsgivaren att lärare och forskare har synpunkter på kostnaderna för 
verksamhetsstödet. Dock finns det särskilt angelägna satsningar såsom i den rekrytering av en 
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forskarutbildningssamordnare som efterlysts av facken under en längre tid, och som genomfördes i 
november 2021.  Det finns även krav utifrån MDH som medför nyrekryteringar inom det 
gemensamma verksamhetsstödet, t.ex. när det gäller IT-säkerhet och dataskydd.  

Sedan början av 2020 har allvarliga problem med MDH:s externwebb, som att omfattande 
information från den tidigare versionen har försvunnit och att det är svårt att hitta information i 
systemet, löpande framförts till arbetsgivaren. I november 2020 har högskoleledningen aviserat att 
man ska arbeta med problemen mer aktivt. Saco-S har ännu i skrivande stund inte fått någon rapport 
om hur arbetet fortskrider.  

Våren 2020 påkallade Saco-S vid MDH två förhandlingar gällande MDH:s upphandling av 
företagshälsovården i början av 2020. Saco-S har sedan dess inte fått några specifika signaler från 
medlemmar eller andra om nuvarande företagshälsovård. Dock finns noteringar om att det är en 
försämring att endast ett stödsamtal är möjligt per år utan att närmaste chef blir informerad. 
Tidigare var tre samtal möjliga utan att närmaste chef informeras.  

Ett ärende kopplat till företagshälsovården handlar om en långdragen konflikt mellan linjen och det 
kollegiala styret (en mindre grupp lärare och forskare) där företagshälsovården kopplats in strax före 
sommaruppehållet utan en tydlig förklaring till berörda medarbetare vilket Saco-S och 
huvudskyddsombudet reagerat på. Ordförande, flera styrelseledamöter och Saco-S centralt är 
inkopplade i ärendet.  

Covid-19 pandemin innebär stora utmaningar för världen. På MDH har vi behövt göra stora 
ansträngningar för att anpassa verksamheten och vissa medarbetare är också personligen drabbade 
av pandemin. Doktorander är en grupp som har drabbats särskilt vilket Saco-S lyft kontinuerligt med 
arbetsgivaren. Saco-S vid MDH har skrivit mycket om pandemin i olika nyhetsbrev så vi upprepar inte 
alla detaljer här.  

I mars 2020 började MDH flytta in i de nya lokalerna i Eskilstuna efter många års arbete med 
planering och uppförande, men pandemin har medfört ett distansläge fram t. o.m. början av oktober 
2021. Under hösten 2021 har aktiviteterna i Eskilstuna ökat successivt.  

Personalansvarsnämnden (PAN) 

Inga ärenden i PAN 2021.  

Högskolans ekonomi 

Saco-S vid MDH bevakar kontinuerligt hur ekonomin vid högskolan utvecklas. Ekonomin föredras 
regelbundet vid högskolestyrelsens sammanträden samt i central MBL och akademiernas MBL-
möten. Högskolans ekonomi i sin helhet är för närvarande i balans. På grund av pandemin och dess 
konsekvenser på ekonomin och arbetsbetsmarknaden genomfördes tillfälliga och kortsiktiga 
satsningar inom grundutbildningen 2020 och 2021 av regeringen på högskolesektorn som gett 
positiva effekter på MDH:s ekonomi. Det finns nu ekonomiska utmaningar i delar av 
grundutbildningen som parterna måste hantera på ett ansvarsfullt sätt. Om MDH blir universitet 
innebär det ett tillskott på cirka 130 miljoner i forskningsmedel fr. o. m. 2022.  

Övertalighet 

Parterna arbetar proaktivt med övertalighetsfrågor, inkl. kopplat till arbetsmiljöfrågor, omställning 
och trygghetsavtalet1.  En arbetsbristförhandling har avslutats efter att fackliga parter påkallat 
central förhandling och arbetsgivaren därefter konstaterat att arbetsbrist inte längre föreligger. 

                                                           
1 https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/avtal/ta-2012.pdf 

https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/avtal/ta-2012.pdf
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Mindre arbetsbristförhandlingar pågår med anledning av ekonomiska utmaningar i delar av 
grundutbildningen. Parterna arbetar för närvarande med formerna för arbetsbristförhandlingar med 
centralt stöd.  

Löneförhandlingar, lönesättande samtal, lönekartläggning 

Den föregående RALS-perioden avslutades 2021-03-31 (lönerevision i enlighet med det centrala 
löneavtalet). En lönekartläggning2 genomförs årligen i en partssammansatt arbetsgrupp med stöd av 
ett konsultföretag. 

Lönesättande samtal infördes 2016 för Saco-S-medlemmar och oorganiserade medarbetare som 
bedöms tillhöra Saco-S-området. 2019 beslutade arbetsgivaren att samtliga medarbetare som inte är 
medlemmar i OFR omfattas av lönesättande samtal. Dubbelanslutna i ett Saco-S förbund och 
Lärarförbundet eller Vårdförbundet får välja om de omfattas av lönesättande samtal eller 
kollektivavtalsförhandlingar. En majoritet har 2021 valt lönesättande samtal.  

Sedan lönerevisionen 2020 har facken en viktig möjlighet till inflytande. Facken bjuds in att föreslå 
särskilda satsningar utifrån tillgängliga lönedata och lönestatistik. Det kan gälla befattning, grupp, 
avdelning och individer. Saco-S har tagit fram ett material med analyser av statistik och förslag som 
har presenterats för arbetsgivaren inför lönerevisionerna 2021 och 2022.  

Inför lönerevisionen 2022 genomförs en ny arbetsvärdering, som går igenom hur olika befattningar 
ska värderas utifrån olika kriterier som kompetenskrav och ansvar. Den senaste gjordes 2017. Saco-S 
kan påverka arbetet.  

Överläggningar och förhandlingar är avslutade när det gäller medarbetare som inte har accepterat 
sin nya lön 2021. 14 medarbetare hade inte accepterat sin nya lön.  

Ett nytt lokalt RALS avtal har tecknats.  

Förhandlingarna gällande doktorandstegen är avslutade. Det har varit konstruktiva förhandlingar 
med arbetsgivaren och samtal med bl.a. doktorandrådet och handledare. Saco-S vid MDH 
genomförde en relativt omfattande omvärldsanalys 2020 som har uppdaterats något i år.  Ett 
ställningstagande från handledare är att första steget behöver prioriteras för att locka doktorander 
till MDH. Ett annat ställningstagande utifrån doktorandrådets rekommendationer är att steg C bör 
prioriteras eftersom en del doktorander avslutar sin forskarutbildning efter 50%. Steg D bör 
prioriteras p.g.a. det nuvarande gapet till lektorslöner. 

Utöver RALS-processen genomför Saco-S kontinuerliga samtal och överläggningar gällande löner. 
Dessutom kan Saco-S påkalla förhandlingar i lönefrågor utanför lönerevisionsprocessen. 

 

Saco-S ytterligare lokala frågor 

Parterna har, efter att det varit på dagordningen en lång tid, kommit igång 2019 med att ta fram en 
förhandlingsordning. Arbetet har fortsatt under 2021.  

Styrelsens ledamöter har haft 13 protokollförda möten under verksamhetsåret.  

Doktoranddagen genomfördes i februari i Västerås. Ordförande deltog med en presentation kopplad 
till doktorandstegen. Intressanta frågor lyftes som styrelsen arbetar med. Bl.a. har UKK:s ledning, 

                                                           
2 https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/lonekartlaggning/ 
 

https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/lonekartlaggning/


4 
 

utifrån en fråga ställd av Saco-S, i en skrivelse i detalj förklarat reglerna för ”doktorandryggsäckar” 
resp. ”ryggsäckar” för andra befattningar. En annan fråga gäller löneutveckling för medarbetare som 
har parallella deltidsanställningar som adjunkt respektive doktorand. En analys av olika löner ingår i 
arbetet. Efter doktoranddagen har styrelsen även arbetat med löneutvecklingen för adjunkter som 
har befordrats till lektorer.  

Styrelsen har kontinuerligt spridit broschyrer och annat material som gäller doktorander. Inom 
styrelsen har doktorandfrågor bevakats av samtliga ledamöter och suppleanter. Under hösten har en 
representant för doktorandrådet adjungerats till styrelsen. Kontakter med doktorandrådet sker 
löpande bl.a. genom en Microsoft Teamsyta. Saco-S har återigen lyft betydelsen av 
förtroendeuppdrag och deras koppling till lönesättning (RALS 6.4) och fått ett visst gehör.  

Facken och HR-sektionen träffas varje fredag för information resp. förhandling enligt MBL om 
samtliga tjänster som ska annonseras eller tillsättas vid MDH. Lönefrågor är ofta i fokus. Det 
inkludera löner för doktorander. Arbetstagarorganisationerna är dessutom särskilt uppmärksamma 
på om en medarbetare som riskerar att bli övertalig på en enhet kan få en ny tjänst på en annan 
enhet vid MDH. Utöver utlysningar och tillsättningar bevakar facken också ärenden som gäller byte 
av organisatorisk enhet, befattning eller stationeringsort. Dessutom kan parterna i mån av tid ta upp 
aktuella frågor, t.ex. om arbetsmiljö samt tolkning av lagar och avtal.  

Styrelsen har under året arbetat aktivt med marknadsföring och rekrytering. P.g.a. pandemin har det 
varit svårt att genomföra aktiviteter som normalt sker på MDH:s båda campus. Digital lunch med 
facket har testats men har inte lockat så många deltagare. Många kontakter och möten sker digitalt. 
Vidare läggs Saco-S rekryteringsmaterial, som tidningar och nyhetsbrev i lunchrum, nyanställda 
välkomnas, informationsmaterial delas ut och skickas med internposten. Icke anslutna har fått 
information t.ex. via internpost och mail. Styrelsen har sökt upp medarbetare aktivt och 
kontinuerligt, i synnerhet personal som berörs av ett större förestående beslut eller en aktuell 
förändringsprocess.  

Styrelsen har sedan 2018 när GDPR infördes haft svårigheter att kontrollera antalet Saco-S 
medlemmar jämfört med tidigare. HR sektionen kunde innan GDPR infördes skapa Excelfiler flera 
gånger per år med samtliga medarbetare inkl. personnummer. Nu får Saco-S endast en sådan lista i 
början av december varje år eftersom det behövs inför den årliga lönerevisionen.  

I januari 2016 var 511 medarbetare medlemmar i Saco-S vid MDH . Medlemsantalet fluktuerar något 
mellan verksamhetsråren. I december 2021 hade Saco-S vid MDH 570 medlemmar fördelat på 
följande förbund (första förbundsanslutning):  

• Sveriges universitetslärare och forskare 
• Sveriges Ingenjörer 
• Akavia 
• Lärarnas Riksförbund 
• Akademikerförbundet SSR 
• DIK 
• Fysioterapeuterna 
• Naturvetarna 
• Sveriges Psykologförbund 
• Sveriges Skolledarförbund 
• SRAT 
• Sveriges läkarförbund 
• Kyrkans Akademikerförbund 
• STF - Tjänstetandläkarna 
• Sveriges Farmaceuter 
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Saco-S har deltagit i rekryteringarna av chefer, t.ex. bibliotekschef, HR chef och avdelningschef för 
avdelningen för sociologi. Rekrytering av ny rektor pågår. Vi har lyft betydelsen av att tacka av chefer 
som slutar. 

Saco-S har meddelat arbetsgivaren att förslaget om rektors arbetsordning går för långt i återförandet 
av inflytande från kollegiet till linjen. Saco-S påkallade en förhandling som avslutades i oenighet. 

Saco-S i huvudsak centrala frågor 

Styrelsen har kontinuerlig kontakt med Saco-S och andra parter centralt. Dessutom har ordförande 
för Saco-S MDH olika centrala uppdrag som bidrar till det lokala arbetet. Frågor inkluderar ökade 
kollegialitet och akademisk frihet, behovet av ökade grundanslag, kollektivavtal och jämställdhet. Ett 
nytt postdoktoravtal har förhandlats där ordförande för Saco-S vid MDH bidragit i processen3. 1:e 
vice ordförande i Saco-S MDH har även ingått i en nationell fokusgrupp för arbetstidsfrågor. 
Gruppens uppgift har bl.a. varit att ta fram nya förslag till lokala arbetstidsavtal. Gruppens arbete 
pausades hösten 2020 p.g.a. Arbetsgivarverkets (AgV:s) yrkande i de då pågående centrala 
avtalsförhandlingarna. Arbetet har återupptagits under 2021 och en slutrapport föreligger nu som 
kommer att vara användbar under lång tid.   

  

Västerås 2022-03-23   

Michaël Le Duc, Ordförande för Saco-S vid Mälardalens universitet 

 

 

                                                           
3 https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/ 
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