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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 11 februari, kl. 08:30-10:30 
 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  

Arbetsgivarrepresentanter: 
Sigbritt Karlsson, rektor  
Seija Natri, ledningssekreterare (punkt 1) 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Annica Fröberg, personalchef 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Charlotte Hurdelbrink, SACO 
Erik Edstam, ST 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
 
Susanna Elfving Blomster, ST 
 
 

§ 1 MBL-förhandling 
MBL-förhandling med rektor inför styrelsemötet 2021-02-18. Seija Natri är protokollförare.  
 

§ 2 Godkännande av dagordning till ordinarie CSG 
        Dagordningen godkänns. 

§ 3 Justering av tidigare protokoll 
Inga synpunkter på protokoll 2021-01-28, mailas för digital signering. Annica återkommer med protokollet för 
2020-01-14. 

  
§ 4 Samverkan strategiska rådet  

Inga frågor eller synpunkter.  
 
§ 5 Samverkan fakultetsrådet  

Inga frågor eller synpunkter.  
 
§ 6 Anställningsnämnden 

Inga frågor eller synpunkter. 
 

§ 7 Övriga frågor 

• Som svar på ST:s fråga från förra CSG angående medlemmars möjlighet att delta på fackliga 
informationsträffar under betald arbetstid, meddelar Annica att detta inte är aktuellt i nuläget då inget finns 
reglerat i det lokala samverkansavtalet. Annica tar med frågan till arbetsgruppen som arbetar med 
avtalsfrågor och där även arbetsrättsjurist Stefan Lagervall ingår. SACO menar att det är fler saker som 
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behöver ses över i det lokala samverkansavtalet. Kerstin säger att dessa frågor kan samlas ihop gemensamt.  

• AO efterfrågar informerar om Stockholm trio. Rektor och Kerstin säger att huvudsyftet med samarbetet är 
att synliggöra Stockholmsregionen internationellt och underlätta för internationella samarbeten. Man 
kommer inte att delta på Almedalsveckan i år utan satsar istället på Euro Science Day. En fördel för 
studenterna med Stockholms trio är gemensamma utbildningsprogram och möjligheten att använda 
varandras bibliotek.  

• SACO tar upp frågan om hantering av individärenden. Diskussion förs om sådant som har betydelse för 
kvalitetsutveckling som t.ex. tydliga processer, objektivet, rättssäkerhet, kompetensutveckling, 
ansvarsfördelning, chefernas roller och HR-rollerna, typ av ingång, var ärendehanteringen i organisationen 
ska ske samt betydelsen av att ta tag i ärenden tidigt och dokumentera, samt ta lärdom om vad som har gått 
fel och hitta bättre former för samarbeten. Mycket av utvecklingsbehovet gäller även ärenden som handlar 
om korruption och oegentligheter. Rektor meddelar att arbete med detta pågår.  

• Övriga frågor anmäls fortsättningsvis via mail och om möjligt senast fyra dagar före aktuellt CSG-möte. 

• Arbetsgruppen för aktiviteten med SCG och alla SSG i september, har haft ett första möte och återkopplar 
från detta till övriga i CSG. Skolsamverkansgruppernas deltagarlistor har uppdaterats. Rektor kommer att få 
en förfrågan om att delta och därefter skickas en första inbjudan ut. Arbetsgruppen kommer därefter att ha 
ett nytt möte och jobba mer med det konkreta programinnehållet.  Kerstin flaggar för att det är viktigt att en 
utvecklingsinriktad aktivitet finns med.  
 

• Covid-19 (stående punkt)  
 
Beslutet om att endast de som måste vara på plats för att verksamheten ska fungera arbetar på campus och 
att övriga ska arbeta hemifrån, gäller fortfarande till och med 31 mars 2021. KTH bevakar 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer huruvida beslutet förlängs efter det. 

 
Gemensamma principer kommer att behövas för att rulla ut återgången efter pandemin.  

  
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt). 

 
Kerstin ber rektor återkoppla vad hon anser är viktigt i samband med effektiviseringen av 
verksamhetsstödet. Rektor menar att det viktigt att alla förstår sitt uppdrag, att processerna är smidiga och 
att det inte är vi mot dem (skola mot det centrala och tvärtom) – alla arbetar för KTH och tillsammans. 
Kerstin informerar om de involverade i arbetet med processerna som bl.a. är GVS ledningsgrupp, 
administrativa chefer, skolchefsråd och rektorsråd. Särskilt viktigt är linjen och att skolcheferna är med. CSG 
kommer att få ta del av direktiven när det är klara. Rektor fattar beslut sista mars.  

 

§ 7 Kommande möten 
 
Se KTH:s kalender  Central samverkansgrupp | KTH Intranät, CSG Social och Outlook kalendrarna. 

 
 
Vid protokollet 
 

Petra Rosenquist 
 

 

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

_____________________     _________________  __________________  _______________ 
Universitetsdirektör                        SACO                                        ST                                             SEKO 
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