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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 8 april, kl. 08:00-10:00 
 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  
 
Adjungerade:  
 
 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Sigbritt Karlsson, rektor (deltar till kl. 09.00) 
Seija Natri, ledningssekreterare (punkt 1) 
Karin Almgren, ledningskansliet (punkt 1) 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Annica Fröberg, personalchef 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Alexander Baltatzis, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
Erik Edstam, ST 
 
Jan Gulliksen vice rektor för digitalisering, Zlatko Mitrovic IT-avdelningen, 
Mikael Visén och Leif Svanblom Personalavdelningen, Lena Niemi Birgersdotter 
CBH skolan - § 6 kl. 08.30-09.00. 
 
Maria Enhage och Anna Aminoff Ledningskansliet, GVS - § 6 kl. 09:00-09.10. 
 
Malin Ryttberg Ledningskansliet, Anna Johansson Kommunaktion och 
näringslivssamverkan, Wanda Manninger Avd. för utbildningsstöd, Mikael 
Visén och Maria Salling Personalavdelningen - § 6 kl. 09.15-10.00 
 
 
 

§ 1 MBL-förhandling (kl. 08.00-08.30) 
MBL-förhandling med rektor inför styrelsemötet 2021-04-15. Seija Natri är protokollförare.  
 

§ 2 Godkännande av dagordning till ordinarie CSG 
        Dagordningen godkänns. 

§ 3 Justering av tidigare protokoll 
Förslag till protokoll 2021-03-25 finns på CSG social för påseende, synpunkter kan lämnas till 12 april och mailas 
därefter för signering.  

  
§ 4 Samverkan strategiska rådet  

Kerstin meddelar att punkter på dagordningen är EU-strategi Horisont – Europa, KTH anknutna stiftelser och 
remissvar KTH innovation som drivkraft.  
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§ 5 Samverkan fakultetsrådet  
Inga frågor eller synpunkter.  

 
§ 6 Anställningsnämnden 

Inga frågor eller synpunkter. 
 

§ 7 Övriga frågor 
 

• Delegationsordning och rutiner kring doktorandfrågor (SACO) – Frågorna gäller ett mail som SACO 
skickade till rektor i mars. Bland annat handlar mailet om frågan om vem som beslutar om byte av 
handledare och att det saknas processer för handledarbyte. SACO har ställt frågan tidigare till vice rektor för 
utbildning, Leif Kari men som ännu inte har svarat. Rektor och Kerstin föreslår att Leif bjuds in till CSG och 
samtidigt svara på frågor om ”livslångt lärande”. Vidare säger rektor att det finns tillgängliga instruktioner 
för byte av handledare men välkomnar att delegationsordningen ses över gällande vem som beslutar om 
bytet. Rektor meddelar att hon ska titta på frågorna i SACO:s mail och kommer att cc:a Annica i svaret.  

 
• Uppföljning av digital arbetsmiljö – Gulan presenterar projektgruppen och informerar om planerna samt 

förklarar syftet med pilotprojektet där HR GVS ska ingå. Den 17 juni kommer en avrapportering till CSG om 
hur pilotprojektet har gått och hur planeringen ska se ut framåt. SEKO frågar hur skyddskommittén blir 
involverade. Gulan meddelar att han ska delta på skyddskommittémötet den 29 april. Skyddsombudet 
poängterar att deltagarna behöver förberedas. Kerstin säger att kan bli aktuellt med ett särskilt möte för 
skyddsombuden med utbildning och extra information efter den 29 april.  

 
• Information från Anna Aminoff och Maria Enhage om utredningsdirektiv om översyn av KTH:s 

resursfördelningsmodeller, enligt uppdrag i KTH:s verksamhetsplan för 2021. En workshop för CSG bokas in 
före den 26 april där liknande frågeställningar tas upp som rektor och skolchefsrådet har fått. Därefter 
fortsätter diskussionen på CSG den 6 maj.  

 
• SEKOS fråga om Unite skjuts till nästa möte.  

• SEKO efterfrågar en utökning av CSG-mötestid. Kerstin, Annica och Petra tittar på detta. 
 

• Covid-19 (stående punkt)  
 

- Med anledning av ST:s fråga på förra mötet, meddelar Annica att medarbetare får låna hem arbetsstol i 
överenskommelse med chef och att man fraktar hem och tillbaka stolen själv.  

 
- SEKO lyfter att avtalet om distansarbete behöver ses över, Annica instämmer. 

 
- Annica informerar om en ny APT mall har tagits fram anpassad utifrån covid situationen. Den kommer 

att mailas ut av Annica för synpunkter.  
 

- Annica meddelar att flera skolor har ökat på frisvårdsbidraget och efterfrågar synpunkter från AO på 
detta. SEKO och ST tycker det är bra. SACO frågar hur många som utnyttjar friskvårdsbidraget. Annica 
tittar vidare på höjningen.  

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt). 

 
- Programsekretariatet informerar om vad som hänt sedan sist och presenterar målbild och innehåll av 

programmet som är ett ramverk.  Malin Ryttberg efterfrågar återkoppling på materialet som skickades till 
CSG förra veckan. ST säger att det är bra och gediget. En gemensam och återkommande synpunkt från 
samtliga AO är oro för arbetsbrist och svårigheten för vissa att ställa om. Kerstin menar att programmet är 
ett sätt att etablera bättre arbetssätt. Anna Johansson informerar om kommunikationsplanen och att vad 
som sker behöver kommuniceras hela tiden. Det kan även bli aktuellt med dialog forum på skolorna. SACO 
säger att arbetsplatsträffarna även är ett viktigt forum. Anna informerar om den officiella emailadressen 
programsekretariatet@kth.se Rektor fattar beslutet om direktivet för genomlysning av KTH:s 

mailto:programsekretariatet@kth.se
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verksamhetsstöd på måndag den 12 april. Allt material skickas ut samlat till skolorna och på intranätet den 
14 april. 

 

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