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Institutionen för molekylär medicin
och kirurgi
Therese Kindåker, administrativ chef

Samverkan 2022-02-22
Närvarande: Anders Franco-Cereceda (prefekt), Therese Kindåker (administrativ
chef), Ann-Britt Wikström (HR), Virpi Töhönen (Saco), Elisabeth Norén-Krog
(OFR)
§ 1 Ärenden på institutionsrådet 22/2
Dagordning:
- Tjänsteärenden
- Utbildningsfrågor (forskarutbildning/grundutbildning)
- Ekonomi (Bokslut/resultat 2021, Lägesrapport om resursfördelning)
- Arbetsmiljö
- Institutionens dag 26 april 2022, Historiska museet
- På gång på KI
- Kommande Institutionsråd, 12 maj
- Övriga frågor
Prefekt och AC informerade om punkterna ovan som ska tas upp på institutionsrådet
senare samma dag:
Pågående tjänsteärenden är professuren i klinisk kemi som är i slutfasen, professur i
translationell psykiatri och professur i onkologisk kirurgi. Det pågår också en
process för en ev kallelse till professur i klinisk fysiologi.
Bokslut för 2021 är klart och MMK omsatte 209 miljoner kr, vilket är lägre än för
2020. Resultatet blev -71 tkr. Återbetalning av anslagsmedel p g a för mycket
myndighetskapital blev ungefär lika mycket som året innan, drygt en miljon varav
268 tkr återförs till rektor medan resten behålls av prefekten.
Under punkten ”På gång på KI” kommer prefekten informera om pågående
rektorsrekrytering, utredning av RU:s arbete, inrättande av IT-råd inom KI-Nord,
översyn av institutionsindelningen.
§ 2 Lägesrapport angående omreglering av tjänstetitlar till de nya forskningsspecialist, senior forskningsspecialist, senior forskare
Arbetsgivaren redogjorde för hur arbetet med omregleringarna fortskridit. Forskargruppsledarna har först varit med och bedömt vilka medarbetare som var aktuella för
omreglering och vilken befattning som var mest relevant att bedömas emot. Därefter
har uppdaterade meritportföljer samlats in för de medarbetare som skulle bedömas
mot någon av de högre befattningarna. Utifrån detta underlag har prefekt sedan,
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enligt de bedömningsmatriser som finns för ändamålet, gjort en individuell
bedömning utifrån behörighetskrav och bedömningsgrunder för senior forskningsspecialist respektive senior forskare.
§ 3 Övriga frågor
BESTA-koder. HR-avdelningen har uppmärksammat institutionen på att BESTAkodningen för tre medarbetare borde revideras. I ena fallet så upphör anställningen
sista februari så där kommer, enligt överenskommelse med HRA, ingen ändring
göras. En ändring avser en bioinformatiker som av misstag legat kvar på en kodning
från en tidigare anställning som postdoktor. En annan ändring avser en forskare som
ligger på nivå 6 (position 3) men enligt HRA ska forskare inte ligga på högre nivå än
5 (enbart professorer på nivå 6). Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot
dessa båda ändringar.
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