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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 19 augusti kl. 08.30-11.00  
 

Plats: Brinellvägen 8, (Zoom möte) 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 
 
 
Adjungerade:  

Arbetsgivarrepresentanter: 
Mikael Östlund, prorektor (punkt 1) 
Karin Malmgren, sekreterare universitetsstyrelsens möten (punkt 1) 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Annica Fröberg, personalchef 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sek. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Alexander Baltatzis, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Erik Edstam, ST 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
 
Vice rektor för digitalisering Jan Gulliksen, Mikael Visen, Zlatko Mitrovic - 
Utfallet av experimentet med Användbarhetsronden, digital arbetsmiljö -  § 7  
kl. 10:00-11:00. 
 
 

 
§ 1 MBL-förhandling (kl. 08.30 - 09.00) 

MBL-förhandling med prorektor inför styrelsemötet 2021-08-26. Karin Almgren för separat protokoll. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning ordinarie CSG (kl. 09:00 -11:00) 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 3 Justering av tidigare protokoll 

Inga synpunkter från protokollet 2021-06-17. Protokollet mailas för signering.  
  
§ 4 Samverkan strategiska rådet 

Kerstin meddelar att temat på nästa strategiska råd kommer ett vara digitalisering med workshops. 

§ 5 Samverkan fakultetsrådet  
Inget att ta upp. 

§ 6 Anställningsnämnden 
Inget att ta upp. 
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§ 7 Övriga frågor 
• ST föreslår att partsgemensam kommunikation CSG/SSG blir en diskussionspunkt till nästa möte att 

förbereda sig inför. AG och övriga AO instämmer. 
 

• Gulan med arbetsgrupp informerar om resultatet från pilotstudien inom HR på KTH gällande den digitala 
arbetsmiljön. Några reflektioner från användbarhetsronderna är att hybridlösningar kan innebära mycket 
teknikstrul, bäst är att genomföra ronderna fysiskt. Uppfattningen är också att ronderna troligtvis kommer 
att tas väl emot av alla personalkategorier. Gulans förslag inför framtiden är att det digitala 
arbetsmiljöarbetet görs oberoende av vicerektor för digitalisering, och att ett urval görs av de områden som 
ska vara föremål för inspektion av den digitala arbetsmiljön.  

 
ST återkopplar att behov finns av personer som är utbildade på skolorna och att digitala skyddsronder bör 
integreras i det övriga systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet efterfrågar hur man kan föra 
upptäckter vidare så att de inte fastnar lokalt. Kerstin säger att det är en organisationsfråga och att det bör 
finnas en kanal för hantering av detta.  
 
Gulan meddelar att resultatet kommer att tas hem tillsammans med CSG, Annica/HR och IT-avdelningen. 
Kerstin säger vidare att digitala skyddsronder är ett tillfälle att estimera tidstjuvar och en möjlighet att 
effektivisera resurserna.  

 
• SACO har frågor om enkäten för undersökningen av den digitala arbetsmiljön som skickades ut före 

sommaren. SACO har inga invändningar mot undersökningen men har frågor om anonymiteten. Gulan säger 
att det finns krav på att enstaka individer inte ska kunna pekas ut men att den är en offentlig handling. En 
förklaring kommer även att skrivas till varför KTH har gjort undersökningen. Gulan säger att möjlighet finns 
för AO att få se grunddata.  

 
• Covid-19 (stående punkt)  

 
- Efter sommaren pågår fortsatt olika tolkningar av rektors beslut om att arbeta på distans alternativt 

på plats. AO efterfrågar förtydliganden. SACO säger att vissa lokalfrågor behöver lösas och att en del 
teknisk administrativ personal jobbar hemifrån på grund av detta. Vad gäller ”akademisk” personal 
förkommer hemarbete i samband med att de stora kurserna inte får plats i salarna eftersom vissa 
byggnationer inte är klara. Kerstin tar med sig frågan om status på de stora salar som byggs. På en del 
skolor förekommer hybridundervisning. Den administrativa personalen följer inte rektors beslut fullt 
ut och hur ska man hantera detta? Svårt för närmaste chef att arbeta som om detta skulle kunna 
räknas som arbetsvägran. Kerstin tar med sig informationen till skolchefsrådet.  

 
- I samband med återgången till Campus har CBH-skolan till CSG skickat in frågan om det finns 

möjlighet att ta fram ett metodstöd för att förbättra hybridmötena. En liten guide med allt från 
tekniska tips som att alla syns i bild, förberedelser av möblering eller att deltagare i mötesrummet tar 
med egen dator för att delta i mötet från sin skärm etc. Kerstin tar med frågan till Hans Wolfarth på 
IT-avdelningen. ST poängterar att det förutom den tekniska aspekten, behöver personalen även kunna 
sätta upp och administrera möten.  

 
- SACO lyfter frågan om vad man gör när det kommer för många studenter till klassrummet då lärare 

inte har rätt att avvisa. Kerstin meddelar att frågan diskuteras i GA-gruppen med Leif Kari. Kerstin tar 
med frågan till Leif och ber honom skicka information om hur man har tänkt.  

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  

Kerstin meddelar att dialogen med skolchefer, administrativa chefer och avdelningschefer pågår med mycket 
fokus på återgången. Mest tid har ägnats åt digitaliserings- och HR-projekten. Annica meddelar att 
prioriterade områden här är upphandling av löne- och resesystemen.  
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§ 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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