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PROTOKOLL Datum 

2022-05-05  

Diarienummer 

VP-2022-0001

CSG JML  

Datum för mötet: 
5 maj 2022 kl. 10:30-11:45 
 
Plats för mötet: 
Armida, Brinellvägen 8 

Närvarande ledamöter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Amanda Mungdee, THS 
Nelli Jokinen, SEKO 
Elisabeth Hammam Lie, ST 
Per-Ove Öster SEKO 
Annica Fröberg, personalchef, GVS 
Chamindie Senaratne, SACO-S 
Alexander Baltatzis, SACO-S 
Nadia Arman, ST 

Övriga närvarande: 
Katrin Mörck, sekreterare 
Roh Petas, JML-strateg 

 

 

§ 1 Ordförande öppnar mötet samt val av justeringsperson 

Nelli Jokinen 

§ 2 Genomgång av dagordningen 

Dagordningen fastställdes enligt förslaget. 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet godkändes. 

§ 4 Information från facken och THS 

Det har hållits tvärfackliga diskussioner om förutsättningarna för det fackliga arbetet på 
KTH samt hur samverkan kring JML-frågor ska organiseras. 

Facken har svårt att bemanna de fackliga förtroendeposterna och de tror att det är kopplat 
till att det finns för lite arbetstid som får avsättas till fackligt förtroendearbete samt att det 
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fackliga engagemanget påverkar löneutvecklingen negativt. Att kunna få facklig 
information på arbetstid (t.ex. att delta i årsmöten) kunde också ha en positiv inverkan på 
de fackliga medlemmarnas engagemang. 

THS har liknande problem med att få studenter att engagera sig i kåren och sektionerna, 
framför allt i JML-frågor. Det finns ofta vakanta platser på förtroendeplatser och 
pandemin hade en stor inverkan på engagemangsnivån. Många studenter känner att det 
inte finns tid för att engagera sig ideellt. 

JML-arbetet i sektionerna har överlag sämre villkor än de övriga nämnderna, t.ex. 
sportnämnder, vad gäller vad för resurser de får från skolorna. 

Personalchefen har lyft frågan om fackens behov av fler förtroendevalda med skolcheferna 
tidigare. Hon och universitetsdirektören tar frågan om fackligt och kårengagemang vidare. 

Andra frågor som lyftes: 

 Facken vill se en redovisning av aktiva åtgärder som gjorts under 2021. 

 I april arrangerades det ett Equality Forum om ärendehanteringsprocessen på 
KTH. Facken vill se fler konsekvenser för förövare.  

 Det finns kanske en möjlighet att arrangera JML-aktiviteter med 
partsgemensamma medel. Denna fråga ska tas med till PPK:s möte i eftermiddag. 

§ 5 Aktuella ledningsfrågor som berör JML 

Ingenting att rapportera. 

§ 6 Aktuellt från KTH Equality Office 

 Alice Marshall har återvänt från sin föräldraledighet, nu är det tre JML-strateger 
och en projektledare som jobbar heltid i Equality Office. 

 Anna Wahl jobbar på planen för jämställdhetsintegrering 2023-2025 och en 
temarapport om jämställdhet som ska till strategiska rådet i juni. Det här sker 
framför allt tillsammans med Johan Gerdin från ledningskansliet. 

 KTH Equality Office håller som bäst på och leder JML-workshops åt faddrar på 
mottagningsutbildningen som arrangeras av Education Office. Sammanlagt 
kommer över 700 faddrar att utbildas. Tidigare i vår har vi redan utbildat nästan 
200 studenter i andra sammanhang. Utbildningarna är en viktig del av det 
förebyggande studiemiljöarbetet. 

 Efter ett initiativ från SCI-skolan har EqO tagit på sig att utveckla en modul om 
sexuella trakasserier för handledare. Denna modul är tänkt att bli tillgänglig för 
hela fakulteten efter att ha pilottestats på SCI-skolan. Utvecklingen kommer att ske 
framför allt under hösten och kommer att bestå både av redan existerande material 
från externa källor och egenproducerat material. 



 

 

 

 

Justerares signatur: 
 

Sida 3 (4) 

 

PROTOKOLL Datum Diarienummer 

 Error! Use the Home tab to apply Dok 
nr Arial 7;5 to the text that you want 
to appear here. 

Error! Use the Home tab 
to apply Arial 7;5 Diarienr 
to the text that you want 
to appear here. 

 Vicerektor för jämställdhet och värdegrund har tagit fram ett förslag på en 
utbildning för prefekter i JML-frågor. 

§ 7 Organiseringen av samverkan om JML-frågor 

Arbetsgruppen vill ha kvar CSG JML och tvärfackligt samarbete både på central och lokal 
nivå. Facken vill ha förberedande möten mellan kommittémötena. 

Facken ifrågasatte processen kring samverkan kring JML-relaterade frågor på KTH. Det 
är däremot inte möjligt eller lämpligt för facken att vara involverade i alla processer eller 
att de ska få ta del av all information. Samverkan behöver läggas på rätt nivå. Det som ska 
samverkas skickas redan nu ut på remiss bland annat till de fackliga organisationerna.  

Hur samverkan om JML-frågor ska göras i praktiken och hur facken ska få tillräckligt med 
information diskuteras vidare vid nästa möte. Organiseringen av samverkan om JML-
frågor påverkas möjligtvis av revideringen av samverkansavtalet så CSG JML behöver 
invänta den processen. 

§ 8 Val av prioriterade arbetsområden inom JML för facklig samverkan under 

2022 

Diskuteras på nästa möte. 

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

kränkande särbehandling (stående punkt) 

Diskuterades inte. 

§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 11 Nästa möte 

Schemat för CSG-möten kommer senare. 

 

Vid protokollet 

 

Katrin Mörck 

Sekreterare 

 

Kerstin Jacobsson 

Ordförande 

https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAzGsDFIG2dX7J871p9cT9RzNqJkPqS-HT
https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAzGsDFIG2dX7J871p9cT9RzNqJkPqS-HT
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Nelli Jokinen 

Justerare 
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