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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 13 januari kl. 10.00–12.00  
 

Plats: Brinellvägen 8, via Zoom och Brinellvägen 8, Gästmatsalen plan 11 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  
 
Adjungerade: 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Reine Bergström, SACO 
Alexander Baltatzis, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Jon Lindhe, ST 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Eva Pettersson, Huvudskyddsombud 
 
Annica Fröberg, personalchef 
 
Anna Dahlström, verksamhetscontroller, ledningskansliet  § 6 kl. 10:00-
10:30 
 
Maria Salling, gruppchef rekrytering, personalavdelningen § 6 kl. 10:30-
10:45 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Protokollet från mötet 2021-12-09 mailas för digital signering. 
  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Temat på STR 2022-01-18 är intern kommunikation med kommunikationschef Åsa Ankarkrona med 
medarbetare. Kerstin föreslår att Åsa bjuds in till CSG för att informera och svara på frågor om innehållet i temat.  

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inget att ta upp. 

§ 5 Anställningsnämnden 
SACO ifrågasätter att anställningsnämnden sagt nej till en skola gällande inrättande av en adjunktstjänst och 
lyfter frågan om hur rutinen ser ut om facket vill gå emot detta.  

§ 6 Övriga frågor 
 

• Jon Lindhe, ST är ny ledamot i CSG och ersätter från och med dagens möte Erik Edstam. Jon ger en kort 
presentation av sig själv. 
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• Anna Dahlström informerar från rapporten 2021 om riskområden, resultat, bakgrund och process samt 
KTH:s risker 2022. Berörda områdena kopplar till KTH:s verksamhetsplan. AO säger att man saknar fler 
punkter kopplade till arbetsmiljö såsom fysisk säkerhet för lärare, arbetsmiljökunskaper hos chefer, 
omhändertagande av personer som mår dåligt och felrekryteringar. Kerstin svarar att riskanalysen är ett 
verktyg för styrelsen att se så KTH har koll på läget. Metoden som används föra att räkna ut riskerna 
används i ledningsfora för att få indikatorer på var det skaver för att få syn på saker. Kerstin och Anna tar 
med sig AO:s synpunkter.  

 
• Maria Salling redogör för tilläggen från AO i strategin för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke. I 

huvudsak handlar tilläggen om att informera om att KTH också har en bra personalsamverkan. AO ställer sig 
bakom strategin som går vidare till rektors beslutsmöte. Diskussion förs om hur strategin ska kunna 
implementeras på ett bra sätt. Maria återkommer längre fram till CSG för att bolla vidare.  

 
• Covid-19 (stående punkt) – SACO menar att scenariobeskrivningarna ”låg, medel, hög” är för lätta att 

feltolka och föreslår därför att det istället står att campus är ”öppet”. Kerstin tar detta vidare till Leif Kari.  
 
ST frågar hur studenterna upplever de ökade restriktionerna. Kerstin svarar att THS har varit med i alla 
sådana diskussioner under hösten. Studentpopulationen har olika uppfattningar om restriktionerna, 
gemensamt är att man är mest orolig för att inte kunna tolka budskapen.  
 
Seko lyfter frågan om möjligheten att minska tiden för lokalvårdarna när de fysiskt måste arbeta på plats. 
Kerstin säger att detta kan diskuteras vidare på SSG GVS. AO menar att det är viktigt att tydliggöra för chefer 
vad som är möjligt gällande hemarbete så att fokus inte enbart blir en kontrollfråga för chefen. Kerstin tar 
med sig synpunkterna till Annica.  
 

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt). – Kerstin informerar att rektor den 17 januari beslutar 
om att fastställa principer för styrning av KTH:s IT-utveckling och förvaltning. Kerstin kommer i egenskap 
av universitetsdirektör få uppdraget av rektor att vara ansvarig för KTH:s IT-utveckling och systemstöd och 
ha myckte dialog med vice rektor för digitalisering. Beslutet kommer att ge viktigt och bra stöd för 
effektiviseringen av våra verksamhetsstödsprocesser. IT-avdelningen kommer att erbjuda möjlighet till 
frågor och dialog.   

 
 

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