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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 17 juni 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 
 
Stefan Östlund, Vice rektor för globala relationer - § 6 kl. 10.30–10.50 
Karin Eliasson, Personalavdelningen, GVS - § 6 kl. 11.00 – 11.30 
Mikael Visén, Personalavdelningen, GVS - § 6 kl. 11.30–11.45 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Inga synpunkter från protokollet 2021-06-03, protokollet mailas 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 har frågor om enkäten för undersökningen av den digitala arbetsmiljön som skickats ut. SACO har 

inga invändningar mot undersökningen vilken redan samverkats, men ifrågasätter anonymiteten och typen 
av frågor. Kerstin föreslår att AO listar sina frågor och mailar till Petra senast idag för vidarebefordran till 
vice rektor för digitalisering (Gulan). 

 
• Vice rektor för utbildning Leif Kari kommer att om möjligt bjudas in till höstens första CSG-möte för att 

informera om framtidens utbildning.  
 

• Stefan Östlund ger en presentation om Unite och svarar på frågor. Syftet med att delta i Unite är att 
synliggöra KTH och öka det akademiska erbjudandet. Det finns också ett mervärde i att de deltagande 
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universiteten delar med sig av varandras ”best practices” inom olika områden. Det handlar inte om att KTH 
ska ta bort sin egen karaktär eller varumärke. SEKO har farhågor om att fackliga frågor tappas och att beslut 
tas som fackliga inte blir informerade om. Stefan och Kerstin säger att de kommer att vara observanta på 
eventuella förbindelser som behöver samverkas. Kerstin tillägger att hon bevakar värdet av att delta i Unite.  

 
• Karin Eliasson presenterar det första utkastet till den nya rutinen/handläggningsordningen för 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Karin beskriver även 
bakgrunden till dokumentet, informerar om nyheter och tar emot synpunkter från AO. Styrdokumentet 
uppdateras normalt en gång per år men är denna gång något försenat. Den nya versionen blir troligtvis klart 
efter sommaren. SACO efterfrågar extra tydlighet när det är aktuellt att lyfta ett ärende till central nivå och 
diskussion förs huruvida utredningar ska bedrivas på lokal eller central nivå. ST påpekar att texten där 
facken omnämns har tagits bort samt vikten av att dokumentet blir synligt och sprids i verksamheten.  

 
• Covid-19 (stående punkt)  

Annica meddelar att anledningen till att rektor beslutat att öppna upp för arbete på Campus den 16 augusti 
beror på att KTH är ett universitet och därför finns ett särskilt behov av att personal finns på plats till 
skillnad mot andra myndigheter. Med anledning av detta och av hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön 
har rektor valt att tills vidare inte följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att jobba hemifrån 
september ut.  
 
Diskussion förs om att ledningarna vid ABE-skolan, SCI-skolan och EECS-skolan har sagt nej till att sluta 
distansavtal med TA-personalen i höst. SEKO säger att blir otydligt när det kommer olika bud. SACO frågar 
om det finns skolbeslut på att distansavtal inte ska skrivas. Enligt ST blir det problematiskt när beslut tolkas 
olika på olika skolor samt efterfrågar information om hur den etappvisa återgången ska gå till. Annica tar 
med sig frågorna till HR-ansvariga på skolorna och följer upp hur kommunikationen om återgången till 
campus går. Kerstin säger att hon tar med AO:s synpunkter till planeringsgruppen och att det kan bli aktuellt 
att lyfta fram beslutet igen när ny information från Folkhälsomyndigheten kommer.  
 

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  
Inget nytt tas upp.  

 
 
§ 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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