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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 3 juni, kl. 08:30-11:00 
 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  
 
Adjungerade:  
 
 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Sigbritt Karlsson, rektor (deltog till kl. 09.55) 
Karin Almgren, ledningskansliet, protokollförare (punkt 1) 
Annica Fröberg, personalchef (tf ordförande ordinarie CSG) 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Alexander Baltatzis, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Erik Edstam, ST 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
 
 
Maria Widlund, Personalavdelningen - § 7 kl. 10:30-11:00 
 
 
 
 

§ 1 MBL-förhandling (kl. 08.30 - 09.00) 
MBL-förhandling med rektor inför styrelsemötet 2021-06-09.  
 

§ 2 Godkännande av dagordning till ordinarie CSG 
        Dagordningen godkänns. 

§ 3 Justering av tidigare protokoll 
Förslag till protokoll 2021-05-20 finns på CSG social för påseende, synpunkter kan lämnas fram till 8 juni och 
mailas därefter ut för signering.  

  
§ 4 Samverkan strategiska rådet  

Rektor meddelar att nästa STR fokuserar på jämställdhet och värdegrund. Anna Wahl ska presentera en plan för 
hur vi ska bete oss och bemöta varandra och hålla i en workshop om detta.  

 
§ 5 Samverkan fakultetsrådet  

Inga frågor eller synpunkter.  
 
§ 6 Anställningsnämnden 

SACO framför att ärenden har föredragits gällande visstidsanställning av adjunkter. Det behöver vara tydligt vad 
som händer efter 2 års anställning. Det finns ingen skrivning i Högskoleförordningen längre. Annica stämmer av 
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detta med arbetsrättsjuristen.  
 

§ 7 Övriga frågor 

• SACO säger att det finns en inkonsekvens i hur arbetsgivaren ser på förtroendeuppdrag, docentur och 
lönetillägg och menar att det är viktigt att värna att personer ställer upp i nämnder. Annica menar att man 
erhåller lön efter presentation och att lönepåslag efter kurser/program inte medför lönepåslag per 
automatik. Annica ska höra med Anders Jansen och Camilla Carlbom på personalavdelningen hur det ser ut 
övergripande. 

• SACO undrar över forskares och adjunkters karriärvägar. Rektor anser att detta är en icke fråga men att det 
finns motstånd i fakultetsrådet. SACO återkommer med förslag på karriärvägar till rektor om de har några.  

• SACO frågar vad som händer med KTH-hallen och Albanova gymmet. Annica och rektor tar med frågan till 
Kerstin. 

• Annica meddelar att eftersom man inte får anställa personer i utlandet har KTH löst detta med att 
gästföreläsare, studentbloggare samt styrgrupper för EU-projekt ska hanteras som sakkunniga och betraktas 
som uppdragstagare vilka ersätts med fasta belopp. 

• SEKO lyfter frågan hur man bättre kan sprida information om partsgemensamma medel. Ett förslag är att gå 
ut till cheferna. SACO föreslår att ett informationsmaterial sätts ihop. Frågan diskuteras vidare på PPK. 

• AO och AG svarar gemensamt på Arbetsgivarverkets enkät om hur partssamverkan har fungerat inom olika 
områden under pandemin.  

• Maria Widlund ger en statusuppdatering av digitaliseringsresan inom HR och berättar om bakgrund, syfte, 
vad som gjorts hittills och vad som ska göras härnäst. SACO frågar om processerna för diskriminering, 
trakasserier och KS. Arbetsgivaren meddelar att dessa processer hanteras inte här.  

Maria informerar vidare om status för uppgraderingen av KTH-RES och att ”end of life” måste skjutas upp 
till 2021-09-27. Nya KTH-RES kommer att lanseras först 2021-09-06. En nyhet är att det kommer att finnas 
en app för bokning av enklare resor.  

”End of life” för lönesystemet blir 2024-01-31. ST frågar om det finns en riskanalys ifall planerna inte håller. 
Maria säger att detta finns och att det finns inga stora risker idag, men fler HR-resurser behövs i samarbete 
med skolorna. Eventuellt kommer externa resurser rekryteras. Viktigt att göra rätt från början.  
 

• Covid-19 (stående punkt) - Diskussion förs kring SCI-skolans återkoppling från APT-mötena särskilt 
anpassade för återgången till Campus. Annica meddelar att möjligheterna att arbeta hemma kommer att se 
olika ut beroende på förutsättningar. Vidare diskuteras hybridmöten och hur man ska se på att gå till arbetet 
vid förkylning. Annica pekar på vikten av sociala möten för att främja utvecklingsarbetet.  
 

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt). – Inget diskuteras denna gång.  
 

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

 
 

 

https://intra.kth.se/anstallning/personalsamverkan/foreningar/st/kalender/central-samverkansgrupp
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Vid protokollet 
 

Petra Rosenquist 
 

 

 

 

Justeras: 
 

 
_____________________     _________________  __________________  _______________ 
Universitetsdirektör                        SACO                                        ST                                             SEKO 
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