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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 25 mars kl. 10.00 – 12.00 
 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 
 
Adjungerade: 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Lotta Gustavsson, gruppchef personalavdelningen (deltog från kl. 10.30) 
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 
 
Annica Fröberg 
 
Malin Ryttberg - Ledningskansliet, Anna Johansson - Kommunaktion och 
näringslivssamverkan, Wanda Manninger – Avd. för utbildningsstöd, Maria 
Salling - Personalavdelningen - § 6  
kl. 10.30 -11.30  
 
Mikael Visén och Lotta Rosenfeldt - Personalavdelningen, GVS - § 6  
kl. 11.30 – 12.00 
 
 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Inga synpunkter. Protokollet mailas för digital signering.   

§ 3 Samverkan strategiska rådet 
Kerstin meddelar att temat den 13 april forskning med vice rektor för forskning Annika Stensson Trigell samt 
information om FO-propositionen/utfall externfinansiering. Dagordningen har inte lagts upp på Social ännu.   

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inga frågor eller synpunkter.  

 
§ 5 Anställningsnämnden 

Inga frågor eller synpunkter. 
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§ 6 Övriga frågor 

• Rektors beslut om vicerektor för hållbar utveckling samverkas. Per Lundquist förordnas från och med 1 april 
2021. 

 
• SACO har frågor om arvodering för utlandsstationerade och efterfrågar tydligare riktlinjer – Reine frågar om 

lön/arvode till personer som inte är i Sverige, t. ex. gästföreläsare och opponenter. Hur hantera?  Hur ser 
regelverket ut? Det måste bli tydligare? Skolorna bestämmer egna regler. Anställda kan komma i kläm. Har 
hört att man hyrt in gästföreläsare via Poolia. Lotta säger att KTH som statlig myndighet inte kan betala ut 
lön till person som inte arbetar i Sverige, att KTH har uppvaktat Arbetsgivarverket med frågan och att 
Arbetsgivarverket säger att vi inte kan betala ut lön till person som utför arbetet utomlands, att KTH av hävd 
betalar ut arvode till opponent, sakkunnig och ledamot i betygsnämnd. Lotta säger att det kan finnas 
möjlighet att transferera till personens heminstitution, och att vissa EU-medel kanske inte tillåter det, och att 
RSO har koll på om KTH kan transferera till heminstitution. Lotta säger att personalchefen är medveten om 
problemet och att hon och arbetsrättsjuristen träffas om detta på måndag.  
 

• AO frågar om doktorandstegen. Det handlar om avvikelser i procent när doktorander flyttas upp i stegen. AO 
sa att detta är en påminnelse.  

• SEKO undrar hur KTH:s JML-plan förhåller sig till UNITE:s JML-plan. Frågan flyttas fram till nästa möte.  
Doktorandstegen – SACO har på tidigare CSG lyft frågan om lönestatistik och uppflyttningar. AG tar med 
frågan till Annica. AO frågar om doktorandstegen. Det handlar om avvikelser i procent när doktorander 
flyttas upp i stegen. AO sa att detta är en påminnelse.  
 

• Covid-19 (stående punkt) 
 
AO undrar om hemarbetsmiljön och om att låna hem arbetsstolar. Lotta säger att AG ska uppdatera på 
intranätet om hur hantera arbetsmiljön hemma, att det handlar om att röra på sig, tex via PAUSIT, och om 
att organisera arbetet så att man tar pauser, och att AG ska lägga till information om vikten av hur man 
organiserar arbetet. AO uttrycker att man inte är nöjd och avser att ta upp frågan om arbetsstol och annan 
utrustning i hemmet igen. Kerstin säger att frågan diskuteras vidare på nästa CSG. 

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt)  

 
Malin Ryttberg, Anna Johansson, Wanda Manninger och Maria Salling (programsekretariatet) ger en längre 
presentation av arbetet med rektors direktiv gällande effektivisering av verksamhetsstödet. Kerstin 
poängterar att detta är startskottet för det systematiska utvecklingsarbetet. SACO menar att det är viktigt 
med fokus på lärare och forskare samt deras behov. ST lyfter vikten av att skolorna och verksamheterna 
längre under skolchefer och avdelningschefer känner sig inkluderade, att oro hanteras och att GVS inte 
tycker åt skolorna. SEKO säger att det är viktigt att stödet är viktigt eftersom individer kan känna sig 
ifrågasatta. Skyddsombudet menar att det vore bra att samla stora grupper eftersom organisationen är 
spretig på vissa skolor med självständiga institutioner t.ex. Diskussion förs även om vikten av att sortera i 
vem som gör vad, vad påverkas och inte samt verksamhetsstödet kontra individens bekvämlighet. AG lyfter 
att det är viktigt att KTH kommer fram och hjälps åt tillsammans. Remissen och diskussionsunderlag skickas 
ut till nästa CSG-möte för diskussion och synpunkter. Rektor fattar beslut i april.  
 

• Diskussion/förslag/beslut om aktiviteter för anställda våren 2021 med anledning av Covid-19 tillsammans 
med Lotta Rosenfeldt och Mikael Visén från personalavdelningen.  
 
Olika förslag presenterades: Active together (kan man göra en KTH-Pokemon Together, man träffar 
kollegor/samlar på kollegor. Eller att man promenerar 30 minuter Walk and talk och pratar i telefon med en 
kollega (känd eller okänd) och behandlar ett tema som AG vill föra ut, såsom effektivisering av 
verksamhetsstödet, digitalisering, KTHs värdegrund, mm enligt ett kort protokoll), Active Together med lag 
som bor nära varandra och kan vara aktiva tillsammans (utomhus), PAUSIT, Walk and talk. 
-Hur når man de isolerade och deprimerade? De är svåra att nå. 
-Hur stöttar vi de internationella anställda som knappt varit på campus sedan de kom till Sverige, och knappt 
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träffat sina kollegor? 
Diskussionen övergick till aktiviteter relaterade till övergången.  
AO: grupputveckling kommer att vara viktigt. Arbetsgrupperna har inte träffats på ett år.  
AO positiva till att använda omställningsmedel. 
AO (Pelle). Vem ska se till att idéer blir verklighet. Tidigare hade vi en diskussion i PPK om att anställa en 
projektledare och bekosta gm omställningsmedel.  
Lotta R: använda intranätet. Bra om ledningsperson varje dag livestreamar om sådant som är aktuellt, 
lärdom, utmanning, anekdot. Anställda är trötta på zoom och på digitala föreläsningar och på gympa via 
datorn. Man längtar efter att träffas och fika IRL.  
 
Lotta G: Tre spår:  

-vt 2021: ”trivselaktiviteter under vt 2021”, e 
-vt 2021: obligatorisk APT inför övergången (förväntan, inventering av vilka erfarenheter man vill ta 
med in i campusförlagt arbete) 
-Aktiviteter ht 2021, såsom grupputveckling. Olika leverantörer (Hållbart arbetsliv, Starck o Partner, 
FHV), stöd till chefer, stöd till de som känner oro vid campusförlagt arbete.  

 
Inga konkreta beslut på förslag fattas. Kerstin skickar till HR att jobba vidare med och bemanna.  

 
 

 
§ 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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