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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 2 september kl. 10.00–12.00  
 

Plats: Brinellvägen 8, (Zoom möte) 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  
 

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 
 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Synpunkter på protokoll 210819 skickas till Petra senast 210824 som därefter mailar för signering.  
  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Punkten bordläggs. 

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inget att ta upp. 

§ 5 Anställningsnämnden 
Inget att ta upp. 

§ 6 Övriga frågor 
 

• Partsgemensam kommunikation – AG och AO enas om att informera partsgemensamt i olika frågor så 
mycket som möjligt. 
 

• Roh Petas ansluter till något av CSG:s möten i december eller januari 2022 för att samverka arbete aktiva 
åtgärder mot diskriminering som utbildningsanordnare. AO önskar handlingarna 1 vecka innan aktuellt 
möte.  

 
• Fakultetsrådet frågar om CSG fortfarande vill ha tillgång deras Social sida. CSG svarar att man vill det utifall 

det kommer upp något i ärendeberedningen som rör rektors beslut.  



      Sida 
      2 (2) 

 
 
 

 
• Covid-19 (stående punkt)  

Annica informerar om att rektor har gått ut med förtydligande om att rektors beslut 210816 om återgång till 
arbetsplatsförlagt arbete ska följas och att egna tolkningar inte ska göras. Förtydligandet har skickats till 
skolchefer och administrativa chefer. Annica kommer även att delge HR-ansvariga förtydligandet. 
 
AO föreslår att CSG hör med SSG hur många som upprättat distansavtal eller att frågan kan lyftas på 
CSG/SSG aktiviteten. Skyddsombudet lyfter frågan om hur uppföljning ska ske när chefer säger nej till 
distansavtal. SACO nämner att på SSG EECS-skolan pratar man om att distansavtalen behöver komma 
underifrån.  

 
• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt).  

Annica meddelar att GVS VP (verksamhetsplaner) -2022 behöver synkas med skolornas VP för att bidra till 
enandet av de centrala och lokala HR-processerna. Malin Ryttberg informerar mer om effektiviseringen av 
verksamhetsstödet i CSG längre fram.  
 
Annica informerar om att rektorsrekryteringen har påbörjats av både rektor som slutar i december 2022. 
Nytt är att även T/A personal har möjlighet att ge synpunkter på rektors anställningsprofil. Representant för 
detta är Annica. SACO lyfter betydelsen av en rektor som bryr sig om människor.  

 
 
§ 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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