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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 16 september kl. 10.00–12.00  
 

Plats: Brinellvägen 8, (Zoom möte) 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  
 
 
Adjungerad: 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Annica Fröberg, tf. ordförande, personalchef 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sek CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Alexander Baltatzis, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Per-Ove Öster, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud 
 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Erik Edstam, ST 
Nelli, Jokinen, SEKO 
 
Mikael Visén, Personalavdelningen, GVS - § 6 kl. 10:40-11:00 
Jan Gulliksen, Vice rektor för digitalisering - § 6 kl. 11.00-11.30 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Inga synpunkter på protokoll 210902 som mailas för signering.  
  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Punkten bordläggs. 

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inget att ta upp. 

§ 5 Anställningsnämnden 
Inget att ta upp. 

§ 6 Övriga frågor 
 

• Sanna (ST) meddelar att det är brist på huvudskyddsombud (hsko), att kompetens försvinner och att det är 
svårt att rekrytera nya. Hur ser arbetsgivaren på det? 
 
Diskussion förs om orsaker till varför det är så. Anledningar som lyfts är pensionsavgångar, nya uppdrag, att 
rollen kan upplevas som obekväm och att mer stöd behövs både i form av bollplank och i att utföra sina 
uppdrag. Det noteras att det även är viktigt med huvudskyddsombud som har bra verksamhetskännedom.  
 
Viktor säger att det är bra täckning på ABE-skolan men att rollen kanske uppfattas som mer utlämnande på 
andra skolor.  Viktor säger också att han tycker att Leif Svanblom, arbetsmiljöhandläggare på GVS har varit 
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ett bra stöd.  
 
Annica föreslår att frågan tas upp igen på nästa möte för vidare diskussion. 
 

• Nytt beslut från Migrationsverket kring uppehållstillstånd – Sanna (ST) 
 
From 20 juli i år skärptes svensk utlänningslag vilket ger långtgående effekter på sökande och redan 
rekryterade utländska personer vilket kommer att påverka många av våra medarbetare. Annica meddelar att 
Lotta Rosenfeldt har fått i uppdrag att skriva en konsekvensanalys om detta och föreslår att Lotta bjuds in till 
nästa möte för att berätta mer.  

 
• Med anledning av tidigare förfrågan från CSG/PPK om en mindre medarbetarundersökning gällande 

återgången till campusförlagt arbete, presenterar Mikael förslag till upplägg. Eftersom alla anställda 
fortfarande inte har återgått till campusförlagt arbete, enas CSG i att inte gå ut med en undersökning just nu. 
Istället läggs denna typ av frågor in i den ordinarie upphandlade medarbetarundersökningen som ska finnas 
på plats i januari. 

 
• Gulan presenterar rapporten från enkäten om den digitala arbetsplatsen. I juni 2021 gav KTH företaget MTO 

säkerhet i uppdrag att genom en enkätundersökning med vissa fördjupade intervjuer att kartlägga 
medarbetarnas syn på sin hemarbetsmiljö. Initiativet med den digitala arbetsplatsen har för avsikt att höja 
KTHs kunskap om hur arbete på KTH bedrivs av lärare och forskare, administrativ personal och studenter, 
på campus i kontorsutrymmen, mötesrum och undervisningssalar, i hemmiljöerna, i de digitala 
mötesrummen och på alla andra platser där arbete utförs. Detta ska studera hur arbete på KTH bedrivs på 
distans och i blandad närvaro, samt vad KTH som organisation kan göra för att hantera förutsättningar och 
utveckling av de digitala miljöerna. Initialt har en avgränsning gjorts till att analysera hemarbetsmiljöerna, 
tanken är att detta är en första rapport av flera som systematiskt analyserar våra digitala arbetsmiljöer. 
Rapporten och bifogat material utgör ett underlag för KTHs verksamhetsutveckling och har eller kommer att 
diskuteras i diverse olika ledningsforum. Ytterligare databearbetning kommer att ske och ytterligare 
presentationer kan komma att komplettera rapporten.   
 
Urvalet bestod av samtliga anställda (4434) på KTH. Totalt besvarade 1353 deltagare enkäten.      
I samband med enkäten inbjöds personalen att sända in foton av sina digitala arbetsplatser. Dessa foton har 
analyserats av konsulterna och kategoriserats i olika kategorier/personers av digitala hemanvändare. I 
samband med detta har det säkerställts att inga känsliga persondata röjs i samband med bilderna. Bilderna 
bifogas inte med rapporten utan används i samband med de verksamhetsutvecklingsdiskussioner som 
bedrivs på KTH. Sammanfattningsvis visar resultatet ur ett medarbetarperspektiv att kvinnor är mer positiva 
till att arbeta på distans än män och yngre uppskattar det minst. Fördelarna överväger nackdelarna att arbeta 
på distans.  

 
Gulan kommer att träffa konsulterna igen inom kort för att ytterligare analysera personalkategorierna och 
bortfallet. Personalkategorierna kommer att delas in i administration/fakultet, chefer med personalansvar 
och chefer utan samt GVS/skolor. Frågor som AO tycker är relevanta att också analyser mer om möjligt är: 
 

- Vilka typer av arbetsuppgifter som fungerar bäst i hemmet kontra campus. 
- Önskemålet som faktiskt finns om att kunna distansarbeta från hemmet. 
- Vilket ergonomiskt stöd behövs/är möjligt att få för att det ska vara långsiktigt hållbart att delvis arbeta i 

hemmet. 
- Vilka fallgropar uppstår genom att effektiviteten ökar i samband med hemarbete. 
- Synen på hemarbete vid de administrativa funktionerna inom GVS kontra motsvarande administrativ 

funktioner på skolorna som t.ex. HR GVS kontra HR skolorna (Annica). 
 
Enligt Gulan kommer nästa rapport att handla om den digitala arbetsplatsen och våra mötesrum. 

 
• Covid-19 (stående punkt)  

Annica informerar om ett extrainsatt möte som samordningsgruppen hade i måndags gällande de olika 
tolkningarna av rektorsbeslut om återgång till campusförlagt arbete. Mötet resulterade i att skolorna 
fortfarande tolkar beslutet olika. ITM-skolan och GVS är positiva till distansavtal medan andra skolor tar 
tillbaka personalen utan att skriva distansavtal. På vissa skolor är endast 30% av de anställda på plats. SACO 
tycker det är olyckligt att det fortfarande tolkas så olika.  
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Annica informerar att Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande Covid-19 upphör 29 i september. I 
samband med det kommer tillgänglighet och återställning av lokaler för studenter och anställda att se ut som 
före pandemin. AO tar upp den eventuella oro som uppstår om det blir för fullt och alla inte kan eller ska 
vaccinera sig. Annica föreslår att Maria Granath bjuds in till CSG för att informera om det finns några 
särskilda tankar kring anpassning av lokaler och vad som händer efter den 29 september. 
 
AO frågar om den interna Covid-sidan ska uppdateras. Annica meddelar att Jill Klackenberg och Kjell Carli 
jobbar med den nya informationen. 

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  

Annica meddelar att verksamhet pågår hela tiden. Diskussion förs bl.a. fortfarande om anpassade 
verksamhetsplaner.  

 
• Innehåll seminarium/aktivitet CSG och alla SSG 21 september (stående punkt) 

Arbetsgruppen meddelar att allt går enligt planering.  
 
 

§ 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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