
Frågor & svar
Umeå universitetssektion

Umeå universitetssektion är den 
syndikalistiska fackföreningen på campus.

Universitets sektionen organiserar anställda 
på Umeå universitet, Sveriges lantbruks
universitet och företagen på campus.

Universitetssektionen organiserar alla 
yrken utom cheferna. Allt från lärare 
och administratörer till lokal vårdare och 
cafépersonal välkomnas!

Universitetssektionen organiserar också 
studenter på campus.

Universitetssektionen är knuten till Umeå 
lokala samorganisation (LS). Umeå LS 
samlar syndikalister i alla branscher. Alla LS 
i landet förenas genom Sveriges arbetares 
centralorganisation (SAC). 

Gör så här för att bli medlem i universitetssektionen
Fyll i inträdesansökan (finns att skriva ut från www.sac.se/LS/Umeå) 
och ge till någon i universitetssektionen eller skicka den till:
Umeå LS
Fabriksgatan 1 
903 31 Umeå

Betala din första medlemsavgift enligt avgiftstabellen (finns på  
www.sac.se/LS/Umeå/Avgifter) till plusgiro 583412-2. 
Ange namn, födelsedatum och avgiftsklass.

Gå med i A-kassa
Till exempel AEA, SAAK, STs arbetslöshetskassa, eller Akassan för 
Service och kommunikation.

Byta fackförening
Meddela ditt nuvarande fack att du tänker byta. I fall fackföreningen 
tillämpar uppsägningstid kan det ta lite tid innan du kan byta. När 
upp sägningstiden är över fyller du i inträdesansökan till Umeå LS 
enligt tidigare beskrivning. I fall din arbetsgivare drar av din fackavgift 
från din lön kan du begära att detta upphör. Blankett för att avsluta 
denna fullmakt kan du få från Umeå LS.

Kontakt: univ.sektionen.umea@sac.se
Hemsida: www.sac.se/Sektioner/Umeåuniversitet

Meddela alltid sektionen om du byter arbetsplats eller 
arbetsgivare!



Omfattas syndikalister av kollektivavtal som sluts av andra 
fackföreningar?
Ja. Kollektivavtalen som gäller på din arbetsplats ska tillämpas på 
de anställda oavsett vilket fack de är med i. Kollektivavtalen hindrar 
däremot inte att du och dina kollegor med universitetssektionen 
driver igenom bättre villkor än vad avtalen kräver.

Har universitetssektionen förhandlingsrätt?
Ja. Universitetssektionen kan begära förhandling enligt 
Medbestämmandelagen (MBL). Arbetsgivaren är skyldig att komma 
till förhandling.

Har universitetssektionen stridsrätt?
Ja. Universitetssektionen har rätt att vidta strejk, blockad och 
andra stridsåtgärder. I enlighet med MBL omfattas vi inte av 
kollektivavtalets fredsplikt utan kan vidta stridsåtgärder när som.

Omfattas syndikalister av arbetsmarknadsförsäkringar?
Alla försäkringar som är knutna till kollektivavtalen gäller även 
syndikalister, exempelvis arbetsskadeförsäkringar. Däremot medföljer 
inga extra försäkringar med medlemsavgiften.

Hur löser syndikalister fackliga problem?
Vi löser problem tillsammans och inte individuellt. Kollegor och 
studiekamrater stöttar varandra i sektionen. Vi samarbetar gärna 
med både oorganiserade och organiserade kollegor. Huvudsaken är 
att vi tillsammans skapar en solidarisk kultur mot arbetsgivaren och 
prefektstyret.

Måste man vara aktiv som medlem?
Medlemmarna måste ta initiativet för att sektionen ska driva deras 
intressen. Inga fackliga ärenden påbörjas, drivs eller avslutas utan 
berörda medlemmars medverkan. Vår direktdemokratiska praxis är 
att alla som påverkas av ett beslut ska vara med och bestämma över 
det.

Kan syndikalister bli skyddsombud?
Ja. Även om det enligt Arbetsmiljölagen (AML) formellt är de 
kollektivavtalsslutande fackföreningarna som utser skyddsombud 
kan anställda också utse dem direkt. I AML finns inga krav på att 
skyddsombud ska vara medlemmar i avtalsbärande fackförening.


