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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 10 februari, kl. 09:00-11:30 
 

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

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjungerade: 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Sigbritt Karlsson, rektor, ordförande MBL-förhandling inför styrelsemötet 
Karin Malmgren, sekreterare universitetsstyrelsen (punkt 1) 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande ordinarie CSG 
Annica Fröberg, personalchef 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Alexander Baltatzis, SACO 
Reine Bergström, SACO 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Jon Lindhe, ST 
Eva Pettersson, huvudskyddsombud 
 
Åsa Ankarcrona, kommunikationschef och Anna Johansson, projektledare 
vid Avd. för kommunikation och näringslivssamverkan GVS - § 7 kl. 10:00-
10:30. 
 
Leif Kari, vice rektor för utbildning, Joakim Lilliesköld deltagare i 
arbetsgruppen för Framtidens utbildning samt Anders Johansson, särskild 
utredare Livslångt lärande  - § 7 kl. 11:10-11:30. 
 
 

§ 1 MBL-förhandling inför styrelsemötet 2022-02-17 (kl. 09:00-09:30) 
       Karin Almgren för separat protokoll. 

§ 2 Godkännande av dagordning ordinarie CSG (kl. 09:30- 11:30) 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 3 Justering av tidigare protokoll 

Protokoll 2022-01-25 mailas för signering. 
 

4 Samverkan strategiska rådet 
Temat 2022-02-15 är ändrat från ”Framtidens utbildning” till ”Översyn och utveckling av kvalitetssystemet för 
utbildning” med prodekanus Sofia Ritzén. 

§ 5 Samverkan fakultetsrådet 
SACO anser att FR ska ansvara för kvaliteten på anställningsprocessen men inte för vilka anställningar skolorna 
ska tillsätta.  

AG poängterar att beredningen inför uppdatering av anställningsordningen är viktig. 

 



      Sida 
      2 (3) 

 
 
 

§ 6 Anställningsnämnden 
• Inget nytt att ta upp. 

§ 7 Övriga frågor 
• Covid-19 (stående punkt) – AG meddelar att skolcheferna är överens om en enhetlig skrivelse gällande 

distansavtalen på KTH. ST efterfrågar kommunicering av skrivelsen. 
 

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt) – Rektor sammanfattar bakgrund och syfte med 
nuvarande översyn samt vad som har gjorts hittills. Översynen är en vidareutveckling av resultatet från AAE-
projektet (Administrative Assessment Exercise) som genomfördes på KTH 2014. Det yttersta syftet med 
nuvarande översyn är att genom ett enhetligt och professionellt verksamhetsstöd frigöra resurser för 
utbildning och forskning samt frigöra tid för skolchefernas verksamhetsutveckling.  

 
• Intern kommunikation – Åsa Ankarcrona och Anna Johansson informerar om förstudiearbetet till projektet 

Internkommunikation. Projektet är ett uppdrag i GVS verksamhetsplan 2022 och syftar till att förbättra den 
interna kommunikationen på KTH. God och effektiv internkommunikation är viktig eftersom detta bidrar till 
att organisationsmålen uppnås. AO lyfter kommunikationsproblem som att beslut inte når ut till alla i 
verksamheten och att det är svårt att hitta information på intranätet. AO säger också att förmågan att 
förmedla budskap på ett lämpligt sätt för att få med alla kan utvecklas. Huvudskyddsombudet menar att 
chefer behöver få stöd i hur man kommunicerar på bästa sätt. Projektgruppen återkommer till CSG när 
arbetet kommit längre. Ett projektdirektiv ska levereras till universitetsdirektören i juni. Åsa skickar en 
slutrapport från Lunds universitet om den kommunikativa organisationen till Petra för vidarebefordran till 
CSG. 

 
• Status ny arbetsgrupp för utveckling av personalsamverkan på KTH 2022 – Petra meddelar att samtliga 

skolor har lämnat namn på representanter som ska ingå i den nya gruppen. Hälften representeras av AG och 
andra hälften av AO. Huvudskyddsombud Eva Pettersson har utsetts till samordnare och representant för 
CSG. Eva kommer inom kort att kalla till ett uppstartsmöte för den nya gruppen då även nuvarande 
arbetsgrupp deltar för överlämning. 

 
• SEKO har frågor om KTH-hallen som numera är i regi av Nordic Wellness. Rektor informerar att KTH inte 

kan sälja hallen och att hanteringsprocessen av den inte är klar.  
 

 
• Uppföljning av Framtidens utbildning och rapporten om studierektorsrollen – Leif Kari berättar att inget 

nytt finns att meddela gällande rapporten om studierektorsrollen och att status är densamma som innan jul. 
 

Leif och Joakim informerar att nästa steg i förändringsarbetet om Framtidens utbildning är att rapporten ska 
slutföras och därefter offentliggöras. AO önskar ta del av utkastet för eventuella synpunkter innan rapporten 
offentliggörs. Enligt Leif ska utkastet vara klart den 31 mars. Leif, Joakim och CSG enas i att utkastet mailas 
till AO innan det offentliggörs och att Leif och Joakim tar emot eventuella synpunkter från AO via mail. 
Rpportutkastet skickas till Petra för vidarebefordran till CSG. AO flaggar för vikten av att förändringsarbetet 
kommer underifrån och att berörda känner sig delaktiga. Leif instämmer i att detta är viktigt och meddelar 
att representanter för berörda anställda ska ingå i den arbetsgrupp som ska tillsättas hösten 202 

 
 
§ 8 Kommande möten 
 
Se KTH:s kalender  Central samverkansgrupp | KTH Intranät, CSG Social och Outlook kalendrarna. 

 
 

 

 

https://intra.kth.se/anstallning/personalsamverkan/foreningar/st/kalender/central-samverkansgrupp
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Vid protokollet 
 

 

Petra Rosenquist 
 
Justeras: 
 

 

 
_____________________     _________________  __________________  _______________ 
Universitetsdirektör                        SACO                                        ST                                             SEKO 
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