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Centrala samverkans-
gruppen CSG 

PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 28 april, kl. 10:00-12:00 

Plats: Brinellvägen 8 Gästmatsalen plan 11 och via Zoom 

Närvarande: 

Anmäld frånvaro: 

Adjungerade: 

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Annica Fröberg, personalchef 
Alexander Baltatzis, SACO 
Reine Bergström, SACO 
Per-Ove Öster, SEKO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Jon Lindhe, ST 
Eva Pettersson, huvudskyddsombud 

Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG 

Nelli Jokinen, SEKO 

Leif Kari, vice rektor för utbildning och Joakim Lilliesköld – deltagare i 
projektet Framtidens utbildning  - § 6 kl. 10:15-10:30. 

Kjell Carli, Avd. för kommunikation och näringslivssamverkan, GVS och 
Hans Wohlfarth, IT-avdelningen, GVS - § 6 kl. 10:15-10:30 

Anna Johansson, Programsekretariatet -  § 6 kl. 11:00-11:30 

§ 1 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 2 Justering av tidigare protokoll
Signering av protokoll 220407

§ 3 Strategiska rådet
Kerstin meddelar att nästa möte ska handla om digitaliseringsstrategin med vice rektor för digitalisering.

§ 4 Fakultetsrådet
Inget att ta upp.
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§ 5 Anställningsnämnden
Inget att ta upp.

§ 6 Övriga frågor
• Samverkan beslutet om nya webbregler - Kjell Carli och Hans Wohlfarth svarar på frågor från AO gällande

remissen om nya webbregler. SACO föreslår att även kollegiet får lämna synpunkter angående upphörande
av personliga hemsidor. Kjell och Hans förtydligar att de webbsidor som ska läggas ner är privata sidor som
inte alls har koppling till KTH. Kerstin föreslår att man avvaktar med beslutet tills dess att ett förslag finns
från IT var man kan flytta sina privata hemsidor istället för att ha dem på KTH. AO ställer sig positiva till
detta.

• Samverkan rapport Framtidens utbildning och det fortsatta förankringsarbetet – Leif Kari och Joakim
Lilliesköld svarar på frågor på utkastet till rapporten och tar emot synpunkter på de 13 principer som
föreslås. Avsikten är att principerna ska ge en tydlig riktning för medarbetare på KTH samtidigt som
autonomin är viktig. Nästa steg att AO får ta del av beslutsutkastet inför CSG-mötet den 31 maj innan rektor
fattar beslut om principerna den 7 juni. AO poängterar betydelsen av kompetensutvecklingstid för lärarna
men även för verksamhetsstödet i samband med omställningen.

• LSG – var och hur beslutar man om att ”lägga ned” en lokal samverkansgrupp? – Frågan har uppstått med
anledning av att ABE-skolan planerar att lägga ner de lokala samverkansgrupperna eftersom skolan är den
enda som har LSG och eftersom det saknas ST-representanter. AG svarar att frågan ska lyftas i ABE-skolans
samverkansgrupp (SSG) för formellt beslut samverkansprotokollet. AO konstaterar att lydelsen vad gäller
lokala skolsamverkansgrupper behöver ändras i samverkansavtalet.

• Eva informerar om arbetet i arbetsgruppen för utveckling av samverkan på KTH. Man konstaterar att APT
kommer att bli ännu viktigare. Fokus på andra frågor är hur utbildningsinsatser för chefer ska gå till.

• Diskussion förs om hur fackligt arbete och huvudskyddsarbete ska premieras för att intresset med att jobba
med detta ska öka. AG tar detta vidare.

• Effektivisering av verksamhetsstödet (stående punkt)

- Status på arbetet med Ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd – Anna informerar från
programsekretariatet om arbetats fokus under mars-maj. Under denna period genomför
avdelningscheferna och administrativ chef på GVS tillsammans med de administrativa cheferna vid
skolorna en övergripande kartläggning och analys av olika stödområden utifrån en gemensam mall.
Kerstin säger att prefekternas röster om deras syn på organiseringen av verksamhetsstödet b vara viktigt.
ST säger att det även är viktigt att ta hänsyn till att stödet organiseras på ett sätt så att samarbetet inom
verksamhetsstödet blir bra.

Mer information och underlag kommer att presenteras i CSG innan rektor fattar beslutet om
Programdirektivet för gemensamt och samordnat verksamhetsstöd i juni. AO efterfrågar fackligt
samarbete i det fortsatta arbetet och lyfter vikten av att få in frågan om hur samverkansformen kommer
att påverkas. Anna tar med sig detta.

- AO tar upp tankar om risker för ökad arbetsbörda med anledning av förändringsfasen, hur
återbesättning av lediga anställningar ska gå till, samt farhågor inom vissa roller att tappa positioner.
Enligt AG har detta diskuterats i riskanalyserna.
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§ 8 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
hurdel
Stamp
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