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Centrala samverkans-
gruppen CSG 

PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 28 januari, kl. 10.00 -11.30 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom 

Närvarande: 

Anmäld frånvaro: 

Adjungerade: 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Annica Fröberg (personalchef) 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 

Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Charlotte Hurdelbrink, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Erik Edstam, ST 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 

Åsa Sundqvist Olsson, upphandlingschef ekonomiavdelningen - § 6 
kl. 10.30–10.50 

§ 1 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 2 Justering av tidigare protokoll
Inga synpunkter på protokollet från 2020-12-14, protokollet mailas för digital signering. Annica återkommer med
protokollet från 2020-01-14. 

§ 3 Samverkan strategiska rådet
Kerstin informerar om punkter på kommande möte den 16 februari då temat är internatonalisering; Dan André
och Maria Gustfason på RSO informerar om Brysselkontoret. Vice rektor för globala relationer Stefan Östlund 
informerar om Europauniversitet UNITE och Åsa Andersson från IRO presenterar International Student Survey. 
SEKO efterfrågar information på CSG om Stockholms trio. I mars blir temat på STR utbildning. Punkter som 
kommer att tas upp då är bl.a. Livslångt lärande och UKÄ:s tematiska utvärderingar. SACO lyfter frågan hur man 
ska marknadsföra och skapa ingångar till utbildningar. Kerstin meddelar att hon ska ha möte med vice rektor för 
utbildning om hur man kan stötta från verksamhetsstödet.  

§ 4 Samverkan fakultetsrådet
Inga frågor eller synpunkter.

§ 5 Anställningsnämnden
Inga frågor eller synpunkter.
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§ 6 Övriga frågor

• SACO efterfrågar riktlinjer eller liknande angående att det inte ska finnas krav på att svara på mail kvällar
och helger. Annica och Kerstin tar med sig detta och tittar på förutsättningarna för rekommendationer eller
spelregler angående det.

• SACO efterfrågar information om hur stor andel som avviker från doktorandstegen. Annica tar med sig
frågan.

• ST lyfter frågan om medlemmar har rätt att delta på fackliga informationsträffar under betald arbetstid.
SEKO säger att det finns ett centralt avtal med information om detta. Pelle tar fram det till nästa CSG.

• ST påminner om att den nya skolchefen på EECS-skolan ska bjudas in till CSG.

• Annica informerar om rektors beslut om att ”tvådagarsregeln” om att arbeta på Campus pausas till 31 mars.

• Annica meddelar att skolchefsrådet vill att KTH håller kvar de hårdare reglerna om avslut vid 68 år
respektive 69 år 2023.

• Annica meddelar att LKP:n höjs med 1,2 %.

• Åsa Sundqvist informerar Olsson om upphandlingsplanen för 2021 och poängterar att planen är en prognos.
Åsa tar emot synpunkter och frågor från AO. En fråga som lyfts är hur man ska sortera och fånga upp vilka
upphandlingar som är aktuella för samverkan. Ett förslag är att det skrivs in i beslutsmallen om det är
relevant med samverkan före upphandling och att det behöver fångas upp med ansvarig.

• Utifrån vad som diskuterades på planeringsdagen lyfter ST frågan om hur CSG kan tydliggöra för SSG vilka
frågor som är viktiga att ta upp på skolsamverkansmötena. ST menar att det kan finnas ett intresse för CSG
att ta del av SSG-protokollen. SEKO efterfrågar att SSG och CSG närmar sig mer och påpekar vikten av att
samverkansavtalet tolkas likvärdigt. SACO vill lobba mer för APT i SSG. Annica berättar att man i HR-led har 
diskuterat att ta fram fler APT-mallar och mallar med fokus på återgång till Campus. Kerstin föreslår en
arbetsgrupp som tittar på frågorna. Det beslutas att Pelle, Sanna, Charlotta och Petra ska ingå i gruppen,
sammankallande är Sanna. Gruppen redovisar förslag på åtgärder till nästa CSG.

• Covid-19 (stående punkt)

SACO föreslår att det går ut en påminnelse till ledning och anställda ända ner på avdelningsnivå om att det
fortfarande är pandemi. Kerstin kommer att prata med skolcheferna.

Annica meddelar att KTH enligt regeringens uppdrag har svarat på hur stor andel som arbetar hemma.
Svaret är att 85 % arbetar hemma förutom CBH och GVS där andelen är 80 % vilket kan förklaras av
labbarbete respektive lokalvårdsarbete.

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).

Kerstin meddelar att arbete pågår enligt direktivet från rektor med arbetet om hur verksamhetsstödet kan
effektiviseras. Mycket handlar om att se över olika processer, arbetssätt, vem som gör vad och på vilken nivå.
Detta behöver ses över både utifrån att stödbehovet kontra myndighetsuppdraget. I arbetet har man bland
annat tittat på AAE:n som gjordes vid KTH för ett antal år sedan.  Involverade i arbetet är bl.a. GVS
ledningsgrupp, administrativa chefer, skolchefsråd och rektorsråd.
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§ 7 Kommande möten

Se KTH:s kalender  Central samverkansgrupp | KTH Intranät, CSG Social och i Outlook kalendrarna. 

Vid protokollet 

Petra Rosenquist 

Justeras: 

_____________________     _________________  __________________  _______________ 
Universitetsdirektör                        SACO                                        ST                                             SEKO 

https://intra.kth.se/anstallning/personalsamverkan/foreningar/st/kalender/central-samverkansgrupp
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