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Protokoll CSG JML  

 

Datum för mötet: 2022-02-17 

 

Plats för mötet Zoom 

 

Närvarande (beslutande): Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Annica Fröberg, personalchef 
 
Fackliga representanter: 
Chamindie Senaratne, Saco-S 
Kerstin Lagerstedt, Saco-S 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Elisabeth Hammam Lie, ST 
Nadia Arman, ST  
John Linde, ST 
 
THS: 
Amanda Mungdee, Studiemiljöansvarig  
 

Närvarande (övriga): Klara Folkesson, JML-strateg 
Roh Petas, JML-strateg (sekreterare) 
Petra Rosenquist, HR-specialist 
 

Frånvarande: Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund 
Erik Edstam, ST 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Alexander Baltatzis, Saco-S 
Reine Bergström, Saco-S 
 

 

 

§ 1 Ordförande öppnar mötet samt val av justerare 

Nadia Arman valdes till justerare. 
 

 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 

Klara Folkesson redogjorde för föregående mötesprotokoll. Inga synpunkter framkom. 

 

§ 3 Information/aktuellt  

Arbetsgivarrepresentanter 

 Inget att lyfta under den här punkten. 
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Fackliga representanter 

 ST: Föreläsning om trakasserier fick flyttas från november till januari p.g.a. 
tekniska problem. Det var ca 50 deltagare sammanlagt, inte bara från KTH. 

 ST: Två deltagare på konferensen Forum Jämställdhet. Axplock från 
programmet: 

Magdalena Andersson invigningstalade. Debatt med partiledare. 
Jämställdhetsministern kommer att kalla till sig arbetsmarknadsparterna för att 
diskutera den ekonomiska diskrimineringen som t.ex. uppstår p.g.a. våld i nära 
relationer. 

 ST: Engagemang i Lön hela dagen, som firar 10 år i år. 

 SACO: Förra veckan genomförde SACO central ett webbinarium om Ålderism 
som var öppet för alla oavsett vilken fack man tillhör. 

THS 

 Jobbar på att få in tillgänglighet som en del av skyddsronder. 

 
 

 

 

 

 

§ 4 Aktuella ledningsfrågor som berör JML  

Inget att lyfta under den här punkten. 

 

§ 5 Aktuellt från KTH Equality Office 

KTH Equality Office blir allt mer involverad i olika centrala processer. Det är positivt att 
JML-frågor inkorporeras, t.ex. i kvalitetsuppföljningen och fakultetsförnyelsen. Unite!-
samarbetet är ett annat exempel på processer där EqO är med. Det finns flera uppdrag i 
verksamhetsplanen som berör JML-frågor och där personer från KTH Equality Office är 
antingen involverade eller samordnande. 

Återrapportering till UKÄ om arbetet med jämställdhetsintegrering skall in 16 mars. 

När Alice Marshall kommer tillbaka från sin föräldraledighet i april kommer KTH 
Equality Office att ha tre JML-strateger och en projektledare personalavdelningen. 

Verksamhetsplanering för 2023-2025 ska ske under våren och utbildningsdepartementet 
vill få in ett utkast till plan för arbetet med jämställdhetsintegrering under 2023-2025 
den 1 september. 
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§ 6 Val av prioriterade arbetsområden inom JML för facklig samverkan under 
2022 

Förslag från vicerektor för jämställdhet och värdegrund: 

 JML-integrering i utbildningen 

 Initiativ för inkluderande kultur 

 Hållbart arbetsliv 

Förslag från ST: 

 Karriärutveckling - intern mobilitet inom verksamhetsstöd  

 Karriärutveckling inom akademin, utom Tenure Track. 

 Större fokus på funktionsvariationer  

 Större fokus på internationaliseringens innebörd och konsekvenser 

Förslag från SACO-S: 

 Kompetensutveckling 

 Karriärvägar för verksamhetsstödet 

 Karriärvägar för adjunkter och forskare 

 Utlysa alla tjänster och transparenta rekryteringsprocesser 

Nästa steg är att facken skickar de områden som de vill att ska prioriteras (i 
prioriteringsordning) till KTH Equality Office senast fredagen den 25 februari som 
därefter sammanställer förslagen som getts och skickar ut ett förslag för beslut. 

§ 7 Utvärdering av organisation av CSG JML sedan hösten 2020 

KTH Equality Office skickar ut en instruktion för hur utvärderingen ska göras så att den 
kan diskuteras på nästa möte. 

§ 8 Handlingsplan mot diskriminering för KTH som arbetsgivare 2022 
(utkastgenomgång) 

Består av två dokument: övergripande nivå och skolnivå. Dialoger kring utkastet har 
pågått ända fram till dagens möte. Det utkast som presenteras är omarbetat enligt 
inkomna kommentarer under remissperioden. Facken vill ha mer tid till genomgång- 
Klara Folkesson sammanställer nya versioner och skickar ut dem på en ny remiss som 
sedan färdigställs, tas på CSG och sedan diarieförs. 
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§ 9 Handlingsplan mot diskriminering för KTH som utbildningsanordnare 2022 
(utkastgenomgång) 

Planen skickades ut på remiss och de få kommentarer och tillägg som kom in fanns 
inkorporerade i mötesdokumenten. Handlingsplanen godkändes på mötet. 

§ 10 Pågående fall av diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och 

kränkande särbehandling (stående punkt)  

Personalchefen återkommer nästa gång om den här punkten. Petra Rosenquist har sökt i 
diariet om pågående ärenden- just nu finns elva ärenden som utreds som bäst på olika 
håll på KTH. Facken skulle gärna veta om det finns skillnader mellan antal ärenden med 
JML-koppling över tid men det är svårt att avgöra. De kvalitativa aspekterna av 
ärendena är också av intresse, inte bara antal. 

§ 11 Övriga frågor 

Efter detta möte kommer Roh Petas att ta över arbetet med beredningsgruppen inför 
CSG JML liksom vara huvudsaklig representant för KTH Equality Offices administrativa 
funktion i CSG JML.  

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte hålls torsdagen den 5 maj, kl. 10.30-11.45. 

§ 13 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

   

   
Roh Petas 

Sekreterare 

  

   

   
Kerstin Jacobsson 

Ordförande 

 Nadia Arman 

Justeringsperson 
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