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Centrala samverkans-
gruppen CSG 

PROTOKOLL 

Datum och tid: Torsdagen den 9 juni, kl. 09:30-12:00 

Plats: Teknikringen 1, Kurslokal, plan 5 samt via Zoom 

Närvarande: 

Anmäld frånvaro: 

Adjungerade: 

Sigbritt Karlsson, rektor, ordförande MBL-förhandling  
Eva Fredriksson, ledningssekreterare, MBL-förhandling (punkt 1) 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande CSG  
Annica Fröberg, personalchef 
Petra Rosenquist, HR-specialist, sekreterare CSG 
Charlotte Hurdelbrink, SACO 
Alexander Baltatzis, SACO 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Jon Lindhe, ST 
Eva Pettersson, huvudskyddsombud 

Maria Östman, ekonomiavdelningen och Maria Palma-Hakim, 
förvaltningsjuridik - § 7 
Anna Johansson och Malin Ryttberg, programsekretariatet -  § 7 
Lotta Gustavsson och Maria Salling, personalavdelningen - § 7  

§ 1 MBL-förhandling inför styrelsemötet 2022-06-17 (kl. 09:30-10:00)
Eva Fredriksson för separat protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning ordinarie CSG (kl. 10:00-12:00)
Dagordningen godkändes.

§ 3 Justering av tidigare protokoll
Justering och signering av protokoll 2022-05-16.

§ 4 Samverkan strategiska rådet
Inget att ta upp.

§ 5 Samverkan fakultetsrådet
Inget att ta upp.
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§ 6 Anställningsnämnden
Inget att ta upp.

§ 7 Övriga frågor

• Tf. säkerhetschef Elias Tapper och fastighetschef Maria Granath kommer att bjudas in till första CSG efter
sommaren angående inträde och passering.

• Lönekartläggningsprocessen – AO återkopplar gällande den praktiska processen.

• Visselblåsarfunktionen - Maria Östman och Maria Palma-Hakim informerar om visselblåsarfunktionen och
föreslagen process av implementeringen på KTH samt svarar på AO:s frågor. Detta med anledning av det nya
lagkravet  från och med den 17 juli. Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden på arbetsplatsen. En ny webbsida med information ska skapas på intranätet och nytt
ärendehanteringssystem i Edge ska inrättas. Planerat rektorsbeslut är den 21 juni.

• Effektivisering av verksamhetsstödet - Anna Johansson och Malin Ryttberg ger vidare statusrapportering
gällande Programdirektivet om gemensamt och samordnat verksamhetsstöd samt tar emot frågor och
synpunkter från AO. Anna och Malin informerar att utifrån kartläggningar och nulägesanalys ska det under
juni – december 2022 planeras för ett nyläge för KTH:s verksamhetsstöd inom respektive stödområde, där
det ingår att fördjupa vårens arbete och prioritera vilka delstödområden som måste utvecklas och i vilken
ordning. AO ombeds att inkomma med en representant vardera som ska ingå i styrgruppen.

• SACO efterfrågar rutiner för vad lärare ska göra i hotfulla undervisningssituationer eftersom dessa inte är
kända. Annica svarar att hon tar med sig frågan.

• Lotta Gustavsson och Maria Salling presenterar nuläge, syfte, mål, metod och tidplan för rektors prioriterade
arbetsmiljöområde 2022-2023 Hållbart arbetsliv/bemötande samt tar emot frågor och synpunkter. Lottas
sammanfattning från mötet följer enligt nedan:

CSG uttrycker att lärande via dilemmaövning fungerade när vi genomförde dilemmaövningarna 2018-2019.
Man undrar om man inom temat bemötande kan erbjuda något som liknar genomförandet av
dilemmaövningar. Man undrade om man kan erbjuda temat bemötande i en chefsmodul/motsvarande, så att
medarbetare och chefer får likvärdigt budskap. Lotta säger att Johanna Ekander undersöker om/hur det
skulle fungera i chefs/ledarutveckling.

Annica Fröberg uttrycker att inlärning kan förstärkas genom mobilapp eller Virtual Reality-teknik, att KTH
har ett samarbete med en forskare om detta. Alexander B undrar om det finns egna case/eget material att
använda. Lotta svarar att KTH har egna case och att det finns ytterligare material att låna inom
högskolevärlden. CSG föreslår att man utvecklar och erbjuder en lättare utbildning av typen dilemmaövning
och en mer omfattande utbildning/studiecirkel.

Alexander önskar att vi inom insatsen för uppgift över vilka personalkategorier som genomför utbildning i
bemötande. Lotta säger att det är något vi missade vid genomförandet av dilemmaövningarna. Vi vet endast
antalet anställda som genomförde, inte vilka personalkategorier.

Pelle säger att det är viktigt att ha en långsiktig plan för personalutbildning, att det är många initiativ just nu. 
Man för dialog om skyddsombuden kan vara en prioriterad grupp, och om man kan ge dem en  utbildning i
bemötande finansierat av partsgemensamma medel, och ska diskutera det på PPK. Lotta sa att det finns
enheter som uttryckt att de vill vara pilotgrupp för satsningen på bemötande.

• Maria Salling och Lotta Gustavsson presenterar ett första förslag för samordnad rekrytering som en del av
organisationens arbete med kompetensförsörjning vid samgåendet av KTH:s verksamhetsstöd. Lotta och
Maria kommer att bjudas in till CSG efter sommaren för ett fördjupat möte.
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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
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