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CSG-JML  

 

Datum för mötet: 2021-02-18 kl. 15:00-16:00 

 

Plats för mötet Zoom 

 

Närvarande (beslutande): Kerstin Jacobsson, ordförande, universitetsdirektör, AG-repr. 

Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund, AG-repr. 

Annica Fröberg, personalchef, AG-repr. 

Angelica Benitez, SEKO 

Chamindie Senaratne, Saco-S 

Reine Bergström, Saco-S 

Charlotte Hurdelbrink, Saco-S 

Erik Edstam, ST 

Kerstin Lagerstedt, Saco-S 

Nelli Jokinen, SEKO 

Per-Ove Öster, SEKO 

Susanna Elfving Blomster, ST 

Elisabeth Hammam Lie, ST 

Sara Öhman, ST  

 

Närvarande (övriga): Klara Folkesson, JML-strateg, AG-repr. 

Roh Petas, JML-handläggare, AG-repr. 

Petra Rosenquist, AG-repr. 

 

Frånvarande: Ävelin Pantigoso, THS 

 

 

 

§ 1 Ordförande öppnar mötet samt val av justeringsperson 

Rollen som justeringsperson kommer framöver att cirkulera i alfabetisk ordning enligt efternamn.  

Nelli Jokinen valdes till justeringsperson. 

 

  

§ 2 Föregående mötesprotokoll 

Klara Folkesson summerade vad som diskuterades på föregående möte. 

 

§ 3 Frågan om gruppens officiella benämning 

CSG-JML valdes till gruppens officiella benämning. 
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§ 4 Information 

Arbetsgivarrepresentanter:  

- Information kommer under senare punkter på dagordningen 

Fackliga representanter: 

- ST informerade om sina aktiviteter tillsammans med Avonova, hbtq-certifiering för 

arbetsplatsombud 

THS: 

- THS deltog inte i mötet 

 

§ 5 Aktuella ledningsfrågor som berör JML 

Lönekartläggningen är senarelagd eftersom lönerevisionen 2020 blev försenad p.g.a. covid-19-

pandemin. 

 

§ 6 Aktuellt från KTH Equality Office 

Utkastet för Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH under 2021-2022 är på intern remiss 

till berörda parter, inklusive de fackliga organisationerna. Sista datum för att bidra med 

kommentarer och ändringsförslag är fredagen den 23 februari. 

Utbildningsinsatser arrangeras som en del av arbetet med JML-integrering av utbildningarna. 

KTH gör inte tillräckliga undersökningar om riskerna för eller förekomsten av diskriminering, 

vilket är en fråga som kan diskuteras på nästa möte. 

§ 7 Prioriterade arbetsområden inom JML för facklig beredning (stående punkt) 

Utveckling av jämställdhetsintegrering (JML) av utbildningarna 

- Området diskuterades inte utöver det som lyftes i föregående punkt. 

Arbetet med Handlingsplan mot diskriminering för KTH som arbetsgivare 

- KTH Equality Office redogjorde för de formella kraven på KTH och hur arbetet har lagts upp 

på lärosätet. 

- Handlingsplanerna för 2021 har skickats ut på intern remiss. De senaste inspelen skickades 

till KTH Equality Office igår, vilket betyder att underlaget för denna punkt skickades ut till 

CSG-JML först då. 
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- KTH Equality Office redogjorde för de största ändringarna i handlingsplanerna, bl.a. att det 

är två skilda handlingsplaner, på central nivå och lokal nivå, för att öka tydligheten i 

dokumenten. 

- Följande steg i beredningen är att skicka ut handlingsplanerna på remiss i en vecka till CSG-

JML och CSG, för att beslutas om på ett kommande CSG-möte. 

Beslut om prioriterade arbetsområden inom JML för facklig beredning 2021 

- De områden som valdes: 

o JML-integrering i utbildningen 

o Aktiva åtgärder mot diskriminering 

o Stöd i ärendehanteringsprocessen för anställda (diskriminering, kränkande 

särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier) 

- Andra områden som var på förslag: 

o Problemet med otillräckliga undersökningsunderlag (men det är egentligen en 

ledningsfråga) 

o Jämställdhet i resursfördelning 

§ 8 Pågående fall av diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och 
kränkande särbehandling (stående punkt) 

Punkten diskuterades inte eftersom personalchefen behövde avvika före denna punkt på 

dagordningen. Det finns däremot kännedom om en ökad förekomst av sexuella trakasserier på en 

av skolorna men detta kunde inte diskuteras utan personalchefen. 

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 10 Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl. 16:00. 

 

 

Vid protokollet 

   

   
Roh Petas   
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Sekreterare 

   

   
Kerstin Jacobsson 

Ordförande 

 Nelli Jokinen 

Justeringsperson 
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