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PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 24 februari kl. 10:10-12:00  
 

Plats: Zoom och Brinellvägen 8, Gästmatsalen plan 11 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmäld frånvaro:  
 
Adjungerade: 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Annica Fröberg, personalchef  
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 
 
- 
 
- 
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 2 Justering av tidigare protokoll 

Protokoll 2022-02-10 mailas för signering. 
  
§ 3 Samverkan strategiska rådet 

Kerstin informerar att temat den 1 mars är Internationalisering och kommer bland annat att handla om Seed 
funding för doktorander vid strategiska partneruniversitet, EU-projektet Unite! samt Ansvarsfull 
internationalisering. 
  

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inget att ta upp. 

§ 5 Anställningsnämnden 
Inget att ta upp. 

§ 6 Övriga frågor 
 

• Saco lyfter att man fått frågor om förändringar av en githubslösning utan att användare har involverats i 
beslutet. Enligt Saco är möte är inbokat med prefekt och några lärare från berörda avdelningar vid EECS-
skolan samt en IT-ansvarig. Saco har kontaktat IT-chefen Hans Wohlfarth som ska följa upp var beslutet har 
tagits. Kerstin säger att hon ska kontakta Hans Wohlfarth och IT-avdelningen för att höra varför inte en 
konsekvensanalys har gjorts.  
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• Covid-19 (stående punkt) – Saco har fått en fråga om vad som gäller för de som tillhör eller tillhört en 

riskgrupp för covid – har KTH riskbedömt enligt arbetsgivarverkets instruktioner om att personal i 
riskgrupp ska riskbedömas särskilt i det systematiska arbetsmiljöarbetet? AG svarar att en individuell 
bedömning görs av närmaste chef vid uppvisande av läkarintyg från medarbetaren.  
 
ST och Seko efterfrågar insatser för medarbetare som behöver grundläggande kompetensutveckling i digitala 
system såsom Zoom. AG säger att möjlighet finns att anordna ett internt utbildningspaket. Kerstin föreslår 
att hon och Annica lyfter frågan på mötet med administrativa chefer och att man därifrån går vidare för att 
inventera behoven. Ämnet kopplar även till punkten nedan. 
 

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt) – AO reflekterar från ett gemensamt möte med AG om 
risker och konsekvenser i samband med kommande omorganisation.  

 
§ 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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