
 

 

 

 

 

Justerares signatur: 
 

Sida 1 (4) 

 

 

 

Protokoll CSG JML  

 

Datum för mötet: 2021-11-18 

 

Plats för mötet Zoom 

 

Närvarande (beslutande): Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund 
Petra Rosenquist, HR-specialist 
 
Fackliga representanter: 
Reine Bergström, SACO-S 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Angelica Benitez, SEKO 
Nadia Arman, ST 
Erik Edstam, ST 
 
THS: 
Hanna Bjarre, studiesocialt ansvarig 
 
 

Närvarande (övriga): Klara Folkesson, JML-strateg, KTH EqO 
 

Frånvarande: Anna Wahl, vicerektor 
Roh Petas, JML-strateg, KTH EqO (sekreterare) 
Alexander Baltatzis, SACO-S 
Kerstin Lagerstedt, SACO-S 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Elisabeth Hammam Lie, ST 
 

 

 

§ 1 Ordförande öppnar mötet samt val av justerare 

Erik Edstam valdes till justerare. 
 

 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan kommentarer. 

 

§ 3 Information/aktuellt  

Arbetsgivarrepresentanter 
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Se punkterna 4-7. 

Fackliga representanter 
 
ST informerade om det event som de arrangerar den 2/12 kring lika villkor och inkludering- de 
kommer redogöra mer för innehållet vid nästa möte. 
 
THS 
 
THS informerade om att man ska testa på att dela upp Hannas roll (studiesocialt ansvarig) i 
två roller på två personer. En person (Hanna) ska fortsätta med den studiesociala rollen och en 
ny person ska börja som studiemiljöansvarig till jul. Det finns också en ny mailadress: 
studiemiljo@kth.se. 
 

 

 

 

 

§ 4 Aktuella ledningsfrågor som berör JML  

Anna Wahl informerar om de olika uppdragen som rektor beslutat ska genomföras inom JML-
området enligt VP för 2022. Dessa kommer vi återkomma till  i detalj vid vårens första möte.  

Anna informerade också om vad som sker inom arbetet med JML-integrering av 
utbildningarna, där ett JML-utbildningsmodulförslag håller på att arbetas fram utifrån dialog 
med verksamheten. Detta ska presenteras under våren 2022. 

Anna informerade även om den prevalensstudie om sexuella trakasserier i högskolesektorn 
som KTH tillsammans med KAU och KI initierade under 2018-2019 som en del i ett större 
forskningsprogram. Studiens data är nu färdiginsamlade och sammanställda av SCB. 
Lärosätesspecifika resultat har distribuerats till samtliga lärosäten. Vid KTH har den inkomna 
datan tagits om hand av KTH Equality Office som kommer göra en lokal analys och 
sammanställning för presentation vid senare tillfälle under våren. En nationell 
resultatpresentation kommer att ske vid ett större evenemang den 8/3- mer information 
kommer inför detta vid senare tillfälle. 

§ 5 Aktuellt från KTH Equality Office 

 Equality Forum är en ny satsning som KTH Equality Office startar med syfte att 
göra JML-frågor mer tillgängliga vid KTH. Tanken är att forumen ska ske en gång 
i månaden med olika teman, som verksamheten har varit med att besluta kring. I 
februari 2022 kommer Equality Forum lanseras- första tillfället kommer vara en 
workshop om anti-rasism med forskaren och föreläsaren Anna Adeniji. 

 Klara informerar om processen kring dokumentation och uppföljning av 2021 års 
Handlingsplan för aktiva åtgärder mot diskriminering för KTH som arbetsgivare. 
Den har inletts och består av dialogavstämningar med flera olika inblandade på 
central nivå liksom på skolorna, som JMLA och HR-personal. 

 Lönekartläggning av 2020 års löner pågår. Lönekartläggning är ett lagkrav från 
DO och syftar till att granska lönenivåer inom en organisation för att se om 
kvinnor och män får skäliga eller eventuellt oskäliga löner för lika eller likvärdigt 
arbete. Kartläggningen är försenad med anledning av att lönerevisionen för 2020 

 

mailto:studiemiljo@kth.se


 

 

 

 

 

 

Justerares signatur: 
 

Sida 4 

 

 PROTOKOLL  Datum  Ev. diarienummer 

  Error! Use the Home tab to 
apply Dok nr Arial 7;5 to 
the text that you want to 
appear here. 

 Error! Use the Home tab to 
apply Arial 7;5 Diarienr to 
the text that you want to 
appear here. 

     

års löner sköts fram. En partsgemensam arbetsgrupp sammanträder regelbundet 
för att jobba fram den analysrapport som ska vara klar i januari 2021. Arbetet 
samordnas av KTH Equality Offices JML-strateg som också ansvarar för att 
resultaten sprids för kännedom inom organisationen. 

 Info om ST:s granskning av lärosätens lönekartläggning i medlemstidningen 
Publikt där KTH fick nedslag för att vi genomför lönekartläggningen först året 
efter de aktuella granskade lönerna. Gruppen diskuterar om lagkrav för tid 
gällande lönekartläggning- KTH gör året efteråt på grund av att lönerevisionen 
ligger okt-dec årligen. Varför är det ett problem? Klara kollar upp med DO vad 
som gäller avseende detta. 

 Information om att webbarbete med intranätets JML-sidor pågår sedan länge. 
Arbetet är tungrott då JML-frågorna sträcker sig över flera olika områden och 
funktioner. KTH:s webbträd måste till viss del göras om för att skapa ordning, 
vilket är en fråga som diskuteras med Kommunikation. Aktuellt här är olika 
digitala utbildningar som håller på att tas fram och som kommer var klara till 
kvartal 1, 2022. Flera andra digitala moduler kommer att följa under året, tex en 
digital utbildning som EqO tar fram tillsammans med RSO om Gender equality 
and equal conditions in research proposals and projects liksom en utbildning 
tillsammans med Rekrytering vid centrala HR om  Equality in Recrutiment som 
framförallt riktar sig till de som ska anställa juniora forskare och doktorander. 

 

§ 6 Frågan om prioriterade arbetsområden för beredning  

Klara redogjorde för de tre aktuella områdena. De rullar på enligt tidigare redogörelser utan 
några nya utvecklingspunkter att lyfta i dagsläget. Under vårens första möte kommer vi ta 
beslut kring eventuella nya prioriterade frågor. 

§ 7 Pågående fall av diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och 

kränkande särbehandling (stående punkt)  

Annica informerar kort om hur det ser ut på skolorna och omständigheter som kan försvåra 
arbetet med utredning för de ansvariga. Just nu har KTH några pågående tunga ärenden på 
skolnivå som tar mycket arbetstid för HR.  

§ 8 Övriga frågor 

Under första mötet för 2022 bör gruppen utvärdera strukturen för CSG JML samt 
beredningsgruppens upplägg- detta som ett led i att en omorganisation skedde hösten 2020 
som enligt bestämmelser ska följas upp. Vad, om något, behövs förändras? Vad fungerar väl? 

 

 

§ 9 Mötet avslutas  
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Vid protokollet 

   

   
Klara Folkesson 

Sekreterare 

  

   

   
Kerstin Jacobsson 

Ordförande 

 Erik Edstam 

Justeringsperson 
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