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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 6 maj, kl. 10.00–12.00  
 

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 
Alexander Baltatiz, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Erik Edstam, ST 
Nelli Jokinen, SEKO 
Per-Ove Öster, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
Maria Enhage och Anna Aminoff Ledningskansliet, GVS - § 6 
 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Inga synpunkter på protokollet från 210422 som därmed mailas för signering. Pelle har frågor om höjningen av 
friskvård. Annica meddelar att beslut tas vid årsskiftet. 

  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Kerstin meddelar att temat på STR den 11 maj är forskning med innehåll som RAE, utfall Horizon 2020 och 
forskningsproppen. Höstens STR möten kommer att hållas tätare.  

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Det noteras att ingen representant för adjunkter och forskare från CSG finns med. 
 

§ 5 Anställningsnämnden 
Det råder oklarhet i vad AO ska bevaka och ta med sig vidare till CSG. 

 
§ 6 Övriga frågor 

• Unite – Stefan Östlund kommer att bjudas in till CSG för mer information.  

• SACO återkommer om representant till arbetsgruppen för seminariet med CSG och alla SSG i september. 
 

• Maria Enhage och Anna Aminoff efterfrågar synpunkter på utredningsdirektiv om översyn av KTH:s 



      Sida 
      2 (2) 

 
 
 

resursfördelningsmodeller utifrån tidigare utskick till CSG. AO har inga förberedda synpunkter. Diskussion 
förs om resursfördelningsprocesserna. Kerstin säger att de bygger på transparens utifrån vilka grunder 
resurserna fördelas och att arbetet är en ledningsutmaning.  SACO frågar hur det ser ut på KTH-nivå kontra 
regeringsnivå. Anna Aminoff erbjuder sig att på ett CSG-möte längre fram informera mer om detta.  
 

• Covid-19 (stående punkt)  
 

- Diskussion förs om anvisningen till distansarbete. AO menar att det behöver tydliggöras vad som är 
accepterat som distansarbete och att informationen ska vara lättbegriplig. Kerstin säger att en 
kommunikationsinsats ska anordnas.  

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  

 
- AO reflekterar över workshopen med ledningsgrupperna och säger att synpunkter kom upp huruvida 

programmet ska skötas in house eller av konsulter. Kerstin svarar att detta behöver hanteras in house av 
personer som har kännedom om verksamheten och att konsulter vid behov kan involveras, men att det 
är viktigt att det sker vid rätt tillfälle.  

 

§ 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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