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PROTOKOLL 

Datum och tid: Tisdagen den 25  januari kl. 13:00-14:50  
 

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

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  
 
Adjungerade: 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Annica Fröberg, personalchef (till kl.14.00) 
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 
 
 
 
Lena Niemi Birgersdotter, arbetsmiljöspecialist CBH-skolan och Mikael 
Visén, HR-specialist personalavdelningen § 6 kl. 13:45-14:00. 
 
Anna Aminoff och Maria Ehnhage, utredare, ledningskansliet  § 6  kl. 14:00-
14:30. Punkterna tidigareläggs något.  
 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Protokoll 2022-01-13 justeras och mailas för signering. 
  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Temat på STR 2022-02-15 är ”Framtidens utbildning” Leif Kari, vice rektor för utbildning.  Kerstin föreslår att 
Leif bjuds in till CSG 10 februari för information och samverkan om aktuella frågor.  Eventuella frågor från AO 
kan skickas i förväg till Leif via Petra. 

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inget att ta upp. 

§ 5 Anställningsnämnden 
Inget att ta upp. 
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§ 6 Övriga frågor 
 

• Rektors beslut att förordna lektor Kjartan Gudmundsson som tf. vice skolchef för ABE-skolan samverkas. 
Förordnandet gäller från och med den 27 januari 2022 och längst till och med den 28 februari 2022. 
 

• Lena Niemi Birgersdotter informerar om ett metodstöd för hybridmöten som en arbetsgrupp vid CBH-skolan 
tagit fram och publicerat på lokala intranätet. Kerstin frågar om möjligheten att lägga ut informationen för 
hela KTH. Mikael Visén, personalavdelningen ser stora möjligheter. Kerstin och Mikael kontaktar IT-
avdelningen för att stämma av om något mer kan läggas till vad gäller tekniken så att ljudbilden blir så bra 
som möjligt. HR ansvarar för att kommunicera ut guiden på lämpligt sätt. AO ställer sig bakom. 

 
• Anna Aminoff och Maria Ehnhage informerar om KTH:s budgetunderlag som skickas till regeringen en gång 

om året och kopplar till KTH:s verksamhetsplan. Beslut om budgetunderlaget fattas av universitetsstyrelsen 
17 februari. Anna och Maria tar med sig synpunkter från AO gällande breddad utbildning och rekrytering, 
KTH holding och innovation samt Akademiska hus. 

 
• Covid-19 (stående punkt) – Huvudskyddsombudet har fått frågor från medarbetare vad som gäller om man 

behöver ta hem skärmar vid distansarbete i samband med de striktare restriktionerna. Annica svarar att det 
görs upp med närmaste chef.  
 
ST frågar hur det går med enhetlig hantering av distansavtal på KTH. AO säger att det är svårt att öppna upp 
frågan för diskussion med närmaste chef om skolan inte är öppen för frågan. Kerstin och Annica meddelar 
att målet är att hitta en gemensam hantering. Annica säger att om konflikt uppstår mellan medarbetare och 
chef finns möjlighet att kontakta lokala HR.  
 
Seko efterfrågar uppdaterad information på covid-sidan på intranätet med anledning av de skärpta 
restriktionerna. 
 

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt) – AO lyfter frågan om vikten av beställarkompetens i 
samband med lokalförsörjning, kostnaden för inköp av möbler och sådant som kopplar till Akademiska hus. 
Kerstin föreslår att CSG bjuder in fastighetschef Maria Granath och ekonomichef Susanne Odung för att 
svara på frågor. 
 

§ 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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