
 

PROTOKOLL  2021-03-22  VP-2021-0002  Sida 
      1 (3) 

Centrala samverkans-
gruppen CSG 

    

 

     
     
     
     

 
 
 

 

PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 11 mars, kl. 10.00 -11.30 
 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 
 
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 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
Erik Edstam, ST 
 
Patrik Lidehäll IT - Säkerhetschef, IT-avdelningen, GVS - § 6 kl. 10.15 - 10.30 
Klara Folkesson JML-strateg - Personalavdelningen/Equality-Office,  
GVS - § 6 kl. 10.30 – 10.40 
Maria Widlund - Gruppchef system/löner Personalavdelningen,  
GVS - § 6 kl. 10.45 – 11.15 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

ST framför att det i protokollet från den 25 februari inte framgår att CSG skulle fortsätta diskussionen på CSG-
mötet den 11 mars om förslag på aktiviteter för medarbetare. Detta förs in i protokollet för den 25 februari och 
mailas därefter för digital signering. Punkten om aktiviteter läggs även till på dagens dagordning under övriga 
frågor.  

  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Kerstin meddelar att temat den 16 mars är Livslångt lärande, breddad rekrytering och framtidens utbildning 
under ledning av vice rektor för utbildning Leif Kari.   

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inga frågor eller synpunkter.  

 
§ 5 Anställningsnämnden 

Inga frågor eller synpunkter. 
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§ 6 Övriga frågor 

• Patrik Lidehäll informerar med anledning av SACO:s frågor om KTH:s strategier utifrån Schrems II domen i 
EU domstolen: SACO undrar hur domen kommer att påverka KTH eftersom det finns farhågor om att ett 
eventuellt abrupt avslutande av produkten kan påverka medarbetares arbetsmiljö negativt. Fredrik och 
Kerstin säger att KTH med anledning av domen inte kan dra slutsatsen att KTH stryper tillgången av 
systemet och att situationen är densamma för alla universitet. Pågående externa bedömningar görs där även 
KTH är involverat.  

• Petra tar fram en gemensam gruppmailadress för centrala samverkansgruppen. 

• Annica och Kerstin meddelar att det inte går att skapa ett gemensamt Bank-ID för hela KTH. Den som 
behöver signera med Bank-ID i KTH:s namn måste därför göra det med sitt personliga ID vilket lättast görs 
via mobilt Bank-ID.  

• Kerstin meddelar att regeringen har gått ut med ett nytt uppdrag till myndigheterna att se över andelen 
hemarbetare. 

• Klara Folkesson informerar om att det inte har kommit in några kommentarer från facken under 
remissrunda nummer två för Handlingsplan mot diskriminering för KTH som arbetsgivare 2021 (med 
deadline 5/3) Klara säger dock att det har inkommit revideringsförslag från HR-specialisterna i förra veckan 
som hon i största möjliga mån har inkorporerat. Förslaget handlar bl. a. om vikten av att förtydliga 
Personalavdelningens ansvar och ägandeskap gällande rutiner och processer för hantering av diskriminering 
och trakasserier.  

Vid dagens CSG-möte beslutas att handlingsplanerna på både skol- och central nivå för 2021 nu är 
samverkade och klara för rektors beslut.  

• Maria Widlund presenterar KTH-HR:s digitaliserings- och utvecklingsresa med människan i fokus. Syftet 
med Marias presentation är tidig förankring. Annica och Kerstin ingår i styrgruppen och det finns även en 
projekt- och kommunikationsgrupp. Maria berättar om vad som gjorts hittills, vad som kommer att hända 
härnäst 2021 och om möjliga processförändringar. Maria informerar vidare om framgångsfaktorer, 
kommunikationsplan och kontaktpersoner. ST återkopplar att man ser förändringarna som bra. SACO säger 
att det är viktigt att tydliggöra för utländska medarbetare varför vi gör vissa saker som att kräva in kvitton 
mm. Maria tar med sig återkopplingen till kommunikationsgruppen. SACO säger också att det är viktigt att 
tänka på sällananvändare. Maria säger att det finns en testgrupp med olika referenspersoner som 
representerar olika kategorier. Maria berättar vidare att fortlöpande information kommer att lämnas till HR-
ledningsgrupp, HR-Forum, Ekonomi och redovisning. Maria återkommer gärna till CSG med ny information 
om ca 6 månader. 
 

• Covid-19 (stående punkt)  

- Annica meddelar att rektor har beslutat att ”tvådagarsregeln” om att arbeta på Campus pausas till den 31 
maj. Detta kan hävas eller förlängas beroende på samhällsutvecklingen och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

- ST har till dagens CSG-möte inkommit med förslag på ett antal aktiviteter som skulle kunna genomföras 
innan sommaren för att minska medarbetares isolering och för att bidra till återskapande av social 
kontakt. SACO säger att ett urval bör göras. SEKO föreslår att fokus ska ligga på sociala aktiviteter och 
inte arbetsrelaterade åtgärder, ett förslag är att skapa en fotoklubb. Kerstin tar hem ST:s förslag till HR 
för sortering. Med anledning av detta förlängs CSG-mötet den 25 mars med ett 30 minuters arbetspass. 

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  

 
- Kerstin meddelar att arbetet med rektors direktiv gällande effektivisering har förts på alla plan i 

organisationen. Malin Ryttberg på GVS Ledningskansli kommer att bjudas in till nästa CSG-möte den 25 
mars för en längre presentation. Rektor fattar beslut i april. 
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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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