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PROTOKOLL 

Datum och tid Torsdagen 2020-04-02 kl. 10:30-12:oo 
 

Plats  Brinellvägen 8 (via Zoom) 
 

Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande 
Annica Fröberg, HR-direktör  
Petra Rosenquist, GVS, HR-specialist, sekr. CSG 
 
Arbetstagarrepresentanter: 
Zofia Laine, ST  
Susanna Elfving Blomster, ST 
Charlotte Hurdelbrink, SACO-S 
Reine Bergström, SACO-S 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Viktor Brolund, skyddsombud  
 
 

§ 1 Godkännande av dagordning. 
 Dagordningen godkändes. 

§ 2 Justering av tidigare protokoll  
Inget protokoll finns att justera då mötet 19 mars blev inställt. 

  
§ 3 Samverkan strategiska rådet  

Agendan för mötet den 7 april samt föredragninglistan till Universitetsstyrelsens möte den 22 april finns på STR 
social. Kerstin meddelar att styrelsemötet är det sista innan de nya styrelseledamöterna börjar. Innehållet på 
mötet kommer att anpassas något utifrån detta, exempelvis bordläggs frågan om arbetsordningen för SciLifeLab 
till mötet i juni.  

§ 4 Samverkan fakultetsrådet  
Inga frågor eller synpunkter. Nästa möte äger rum 22 april, dagordningen ännu inte utlagd på Social.  

§ 5 Anställningsnämnden 
SACO har synpunkter gällande rekryteringstillstånden som rör forskare och föreslår att Anställningsnämnden 
också ska ta del av dessa, särskilt där man kan misstänka att anställningen är ett ”skugglektorat”. Annica tar med 
sig frågan till dekanus för diskussion.  

§ 6 Övriga frågor 
 

• Annica informerar och tar emot synpunkter på den vägledning som AG har tagit fram och skickat ut till 
chefer med arbetsgivaransvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet med anledning av det ökade distansarbetet. 
AO menar att det bör nämnas i dokumentet att informationen fokuserar på anställda som har reglerad 
arbetstid. Annica tar med sig detta. 

 
• AO lyfter frågan om det ska vara ett JMK-möte på temadagen den 23 april. AG menar att det måste bli tydligt 

generellt vad JMK har för roll och att vice rektor Anna Wahl också deltar i diskussionen. Anna Wahl kommer 
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till CSG-mötet den 7 maj. AG och AO enas om att mötet med JMK ska genomföras enligt schema den 23 april 
för diskussion kring JMK:s  funktion, syfte och uppdrag. Annica pratar med gruppchef Johanna Ekander om 
administrationen av JMK mötet den 23 april. 

 
• De nya skolcheferna för ITM och SCI kommer att bjudas in till CSG. 

 
• ST framför input från medlemmar och förtroendevalda om att man efterfrågar förtydligande av Slack och 

uppförandekoden. Ytterligare input är att chefer ska samverka innan man gör inskränkningar i flextid med 
anledning av exempelvis gemensamma möten online vissa klockslag. AG tar med sig synpunkterna.  

 
• Ytterligare en fråga som AG tar med sig är vilken myndighetsinformation man eventuellt kan dela via Slack 

och vilken typ av myndighetsinformation som ska mailas eller läggas ut på Social etc.  
 

• SEKO efterfrågar huvudskyddsrepresentation i krisgruppen. AG informerar att krisgruppen har stärkts från 
kommunikationsavdelningen, avdelningen för utb.administration samt från lokal och säkerhet etc. Utöver 
det har andra samordningsgrupper bildats där vissa har dagliga möten. Det kan bli svårt för ett 
huvudskyddsombud att ha ensam ha ansvaret för att delta i dessa forum. AG och AO enas om att väsentlig 
information som berör arbetsmiljö sammanställs och mailas till CSG löpande.  

 
 
§ 7 Kommande möten 
 

Våren 2020 
 
2020-01-09, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 
2020-01-23, kl. 10:30-12:00, Gästmatsalen, plan 11 
2020-01-30 kl. 09:00-11:00, Tema skyddskommitté och JMK, Bakfickan, plan 4 
2020-02-06, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 
2020-02-20, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 
2020-03-05, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 
2020-03-19, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 - Inställt 
2020-04-02, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 
2020-04-16, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 – Obs! MBL-beredning med rektor 10:30 – 11:00, ordinarie  
CSG kl. 11.00-12:00.  
2020-01-30 kl. 09:00-11:00, Tema skyddskommitté och JMK, Bakfickan, plan 4 
2020-05-07, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 
2020-06-04, kl. 10:30-12:00, Bakfickan, plan 4 
 
2 x CSG-tema; skyddskommitté och JMK 
1 x Besök från avd. Hållbarhet, fastighet och service 
1 x Besök från avd. för Kommunikation och näringslivssamverkan 
 
 
Vid protokollet 
 

 
Petra Rosenquist 
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Justeras: 
 

 
_____________________     _________________  __________________  _______________ 
Universitetsdirektör                        SACO                                        ST                                             SEKO 

 

 
 



From: Kerstin Jacobsson
To: Petra Rosenquist
Subject: RE: CSG-protokoll 2 april för justering/signering
Date: den 19 april 2020 16:43:22

Härmed signeras protokoll från den 2 april 2020 i Centrala samverkansgruppen på KTH.
 
Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör
 

From: Petra Rosenquist <petraro@kth.se> 
Sent: den 17 april 2020 14:08
To: Kerstin Jacobsson <kerjac@kth.se>
Subject: VB: CSG-protokoll 2 april för justering/signering
 
Hej Kerstin,
 
Här kommer protokollet för digital signering även av dig.
 
Mvh
Petra
 

Från: Zofia Laine <zofial@kth.se> 
Skickat: den 17 april 2020 08:18
Till: Petra Rosenquist <petraro@kth.se>; Susanna Elfving Blomster <suseb@kth.se>
Ämne: RE: CSG-protokoll 2 april för justering/signering
 
Kommer här. Trevlig helg!
 
//
 

 
Zofia Laine (Ms.)
International Coordinator

KTH Royal Institute of Technology
CBH – School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health
Teknikringen 50, 114 28 Stockholm, Sweden
zofial@kth.se, 0046 8 790 9744
https://www.kth.se/cbh, Innovate yourself

 
 
 

From: Petra Rosenquist <petraro@kth.se> 
Sent: den 16 april 2020 15:26
To: Zofia Laine <zofial@kth.se>; Susanna Elfving Blomster <suseb@kth.se>
Subject: VB: CSG-protokoll 2 april för justering/signering
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mailto:petraro@kth.se
mailto:zofial@kth.se
mailto:petraro@kth.se
mailto:suseb@kth.se
mailto:zofial@kth.se
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https://www.youtube.com/watch?v=IclqryPDGnA
mailto:petraro@kth.se
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Hej!
 
Nu är det ST:s tur att signera.
 
Hälsningar
Petra
 

Från: Petra Rosenquist <petraro@kth.se> 
Skickat: den 16 april 2020 15:17
Till: Per-Ove Öster <perove@admin.kth.se>
Ämne: VB: CSG-protokoll 2 april för justering/signering
 
Hej Pelle,
 
Nu har SACO signerat och nu är det SEKOS tur. Ber dig signera och skicka tillbaka till mig så snart
som möjligt.
 
Hälsningar
Petra
 
Från: Reine Bergström <reine.bergstrom@sth.kth.se> 
Skickat: den 16 april 2020 11:06
Till: Petra Rosenquist <petraro@kth.se>
Ämne: Re: CSG-protokoll 2 april för justering/signering
 

Reine Bergström
Lecturer
KTH Royal Institute of Technology
Department of Biomedical Engineering and Health Systems
Unit of Health Informatics

 
 
 
Den ons 8 apr. 2020 kl 15:21 skrev Petra Rosenquist <petraro@kth.se>:

Hej,
 
Här kommer bifogat protokollet från mötet den 2 april. Återkom om ni har synpunkter
och om inte, signera på samma sätt som förra gången och maila åter till mig så snart som
möjligt.
 
Om SACO börjar så skickar jag vidare till övriga AO och Kerstin allt eftersom.
 
Mvh,
Petra
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Petra Rosenquist
HR-specialist
 
KTH Royal Institute of Technology
Human Resources
Brinellvägen 8, SE 100 44 Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-790 69 97, Mobile: +46-73-461 81 97
petraro@kth.se, www.kth.se
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http://www.kth.se/

	Digitalt signerat protokoll 200402
	§ 1 Godkännande av dagordning.
	§ 2 Justering av tidigare protokoll 
	Inget protokoll finns att justera då mötet 19 mars blev inställt.
	§ 3 Samverkan strategiska rådet 
	§ 4 Samverkan fakultetsrådet 
	§ 5 Anställningsnämnden
	§ 6 Övriga frågor
	Vid protokollet

	Kerstins undersrkift CSG-protokoll 2 april för justering_signering



