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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 20 maj, kl. 10.00–12.00  
 

Plats: Brinellvägen 8, (Zoom möte) 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjungerade:  

Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Annica Fröberg, personalchef 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Alexander Baltatzis, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Erik Edstam, ST 
Nelli Jokinen, SEKO 
Per-Ove Öster, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
Hans Wohlfarth, IT-Chef GVS - § 6 kl. 10.15-10.25 
Leif Kari, vice rektor för utbildning - § 6 kl. 10.30–11.30 
Johan Gerdin, utredare ledningskansliet GVS - § 6 kl.11.30–11.50 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

SACO lämnar synpunkter på utkast till protokoll 210506 gällande rättelse av namn i mötesdeltagarlistan samt att 
det ska stå ”adjunkter och forskare” istället för ”lärare i” texten under punkten ”Fakultetsrådet”. Detta justeras 
och övriga eventuella synpunkter lämnas senast den 25 maj. Därefter skickas protokollet ut för signering. 

  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Inget att ta upp. 

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inget att ta upp. 

§ 5 Anställningsnämnden 
Inget att ta upp. 

§ 6 Övriga frågor 
• SACO meddelar att de inte har någon representant till arbetsgruppen inför aktiviteten/seminariet med CSG 

och alla SSG i september. Arbetsgruppen bestående av Sanna (ST) Pelle (Sek0) Petra (AG) meddelar att de 
fortsättningsvis kommer att ha en stående punkt på CSG:s dagordning för att ge information om vad som 
händer i förberedelsearbetet och för att be om input från CSG.  
 

• Hans Wohlfarth informerar om bytet av molnlagringstjänst från BOX till OneDrive och svarar på frågor. 
Enligt Hans är det inte stor skillnad mellan verktygen, fokus ligger på att fånga best practice gällande hur vi 
tillsammans jobbar med det nya verktyget. Kerstin tillägger att stora riskbedömningar har gjorts. Hans 
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välkomnar ytterligare frågor från AO via mail och återkommer till CSG vid behov.  
 

• Leif Kari svarar på ett stort antal frågor från AO gällande doktorander. Leif säger att han ser att 
forskarstuderande har fallit i skymundan och att arbetsmiljöproblem finns. Diskussion förs om roller och 
ansvar beträffande linjechefer kontra FA och handledare. Leif påpekar svårigheterna beträffande tydlighet i 
delegationsordningen eftersom de flesta doktorander är studenter och anställda på samma gång. Vidare 
diskuteras individuella studieplaner (ISP), byte av handledare, projektmedel, individärenden och 
arbetsmiljön för doktorander. AO tycker de har rätt att ta del av ISP. Kerstin tar med sig behörighetsfrågan 
att se doktoranders ISP. Leif säger att ISP är ålderstigen och vill att programansvariga istället involveras mer. 
Leif redogör för statistik och säger att det generellt går bra för forskarstuderande. Vad gäller 
doktorandlönerna säger Leif att doktoranderna har de största löneökningarna med ca 10 % per år i snitt. AO 
säger att de har fått svar på sina frågor. Frågan om ”Livslångt lärande” hinns inte med vid detta möte och 
Leif återkommer vid senare tillfälle.  

 
• Johan Gerdin redogör för förslag på universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätt samt förslag på 

arbets- och delegationsordning för det gemensamma verksamhetsstödet (beslutas av universitetsdirektören i 
juni). Förslaget kommer att skickas på remiss till AO under morgondagen. AO har ingen spontan reaktion 
och återkommer med eventuella synpunkter. Efter arbetet med GVS delegationsordning är ambitionen att 
arbeta vidare tillsammans med skolorna och deras delegationsordningar. Målet är att dessa blir enhetliga och 
jackar in i GVS delegationsordning.  
 

• Covid-19 (stående punkt)  
Annica meddelar att ett nytt rektorsbeslut håller på att skrivas om att arbetet på Campus återgår den 15 
augusti. I samband med detta återgår arbetsgivaren till tillämpning av distansarbetsavtal gällande max två 
dagars hemarbete, om arbetssituationen tillåter. Annica förklarar att skatterätten och TURAS är den största 
orsaken till uppstramningen. Diskussion förs om rättviseaspekten kring vem som får arbeta hemma och inte. 
Annica säger att det är viktigt att stärka cheferna i att de kan förklara varför de lägger upp arbetet på ett visst 
sätt och tillägger att det är viktigt med en ordentlig hemförsäkring vid hemarbete. Annica och Kerstin tar 
med sig frågan huruvida det ska finnas en beslutandenivå över gruppchefen vad gäller möjlighet till 
hemarbete.  

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  

Ingen ny information. 
 

 
§ 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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