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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 25 februari, kl. 10.00 -11.30 
 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Jan Gulliksen, vice rektor för digitalisering, Hans Wolfarth, IT-chef och Mikael 
Visén, HR-specialist, GVS - § 6 kl. 10.30 - 11.30. 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Inga synpunkter på protokollet från 2021-02-11, protokollet mailas för digital signering.  
  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Inga handlingar till strategiska rådet den 16 mars utlagda än. Kerstin meddelar att temat kommer att vara 
Livslångt lärande och breddad rekrytering med vice rektor för utbildning Leif Kari.   

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inga frågor eller synpunkter.  

 
§ 5 Anställningsnämnden 

Inga frågor eller synpunkter. 
 
§ 6 Övriga frågor 

• Frågan från EECS-skolans samverkansgrupp om vad som gäller när doktorander vill byta handledare 
ajourneras tillsvidare. SACO kommer att kontakta vice rektor för utbildning Leif Kari direkt. Petra 
återkopplar till EECS-skolan. 

• Annica informerar att det nordiska nätverket NUAS planerar ett webinarium till hösten. Annica föreslår att 
KTH bidrar med att presentera hur vi arbetar med personalsamverkan. CSG tycker förslaget är bra, Annica 
återkommer mer om detta längre fram. 

• Annica meddelar att skolchefsrådet vill att KTH håller kvar de hårdare reglerna om avslut vid 68 år 
respektive 69 år 2023 och att arbetet med riktlinjen snart är klar. Utgångspunkten är att KTH ska arbeta för 
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kompetensföryngring.  

• Jan Gulliksen (Gulan) ger en presentation om Digital arbetsmiljö och den Digitala arbetsplatsen på KTH 
samt Digital Arbetsmiljö som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Presentation kommer att skickas 
ut till mötesdeltagarna efteråt. Gulan berättar även det projekt han deltagit i om den digitala arbetsmiljön vid 
Förvaltningsrätten i Göteborg och att ett liknande projekt ska göras på KTH. En förutsättning för att det ska 
fungera bra är deltagande från AO, HSKO, ledning, utbildning, IT och HR. Utgångspunkten är uppdraget om 
digital arbetsmiljö som finns angivet i KTH:s verksamhetsplan. En första version av resultatet ska 
presenteras för KTH:s ledning i maj 2021. Gulan, Kerstin, Hans, Annica och Mikael kommer att träffas för 
att prata igenom ett upplägg. Återkoppling gällande detta kommer på nästa CSG-möte. Punkten avslutas 
med diskussion och synpunkter från AO. 
 

• Covid-19 (stående punkt)  

- Ny presskonferens med Folkhälsomyndigheten kommer att hållas under morgondagen gällande Covid-
19. Annica meddelar att rektor har förberett ett beslut om att ”tvådagarsregeln” att arbeta på Campus 
pausas till 31 maj.  
 

- Annica meddelar att medarbetare själva tillhandahåller munskydd om man vill ha detta på arbetsplatsen. 
 

- Annica informerar om att det har framkommit att det finns behov av lärarstöd i samband med muntliga 
tentor. Arbetsgivaren ska försöka stötta upp men vet ännu inte hur.  

 
- Diskussion förs om peppande aktiviteter innan sommaren för att underlätta isoleringen då många 

medarbetare upplever den som påfrestande. Partsgemensamma medel finns för detta. Kerstin föreslår 
ett längre pass och har en workshop om detta utifrån förslag från t.ex. AO, Relocation och Studentkåren. 
SACO menar att det är viktigt att alla chefer tar detta seriöst. Skyddsombudet säger att det även finns 
medarbetare som inte vill delta i aktiviteter och att detta också behöver fångas. Diskussion utifrån 
inkomna förslag på aktiviteter fortsätter på CSG-mötet den 11 mars. Diskussion förs även generellt om 
möteskulturen och att det är viktigt att kunna se varandra på Zoom-mötena i den mån man orkar och det 
går.   

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  

 
- Punkten togs inte upp på detta möte. 

 

§ 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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