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Minnesanteckningar:
1. Torkel öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes. Virpi utsågs till sekreterare.
3. Taher och Emilie utsågs till justeringspersoner.
4. Tidigare protokoll bordlades.
5. Samverkansmöten:
Morgondagens arbetsplats: Torkel berättade om diskussioner om morgondagens
arbetsplats, hur gå tillbaka efter Covid? Många uppfattar digitaliseringen och
förtroendetid som något positivt. I diskussionerna vill man ha facket med sig. Vi
diskuterade ”när är jag på jobbet” då man sitter hemma tar arbetstiden aldrig slut inom
ramen för förtroendetid, det finns ingen tidmätning. Förtroendetid passar dock många
med svåra livspussel, viktigt att jobbet blir gjort, inte när det sker. Dock får man inte
glömma de som inte har möjlighet till förtroendetid.
Det krävs mer av framtidens chefer, flexibilitet och kompetens för att se och motivera
sina medarbetare.

Arbetsmiljön med ergonomiskt relaterade problem kommer att dyka upp, det ska vara
möjligt att ställa krav på rätt arbetsmiljö i hemmet, något som bör bekostas av
arbetsgivaren.
KIs budget: Summan för statsanslaget bör klarna de närmaste veckorna. Konsistoriet
och fakultetsnämnden ska då ta ställning till det. Farhågan att lönerevisionen kommer
att påverkas.
Virpi har deltagit i institutionens samverkan och märker skillnad med att ha facket
bakom sig när man diskuterar individärenden.
Wietze rapporterade från kommittén för utbildning, om diskussioner kring budgeten,
utbildning måste få kosta, att det betalas för lokaler som inte används, och farhågor att
det fuskas vid digitala examinationer.
Taher rapporterade från kommittén för forskning, där mkt handlade om Covid19,
forskarnas situation och framtiden vid KI, farhågan att det uppstår arbetsbrist samt oro
för kommande finansiering.
Lucas och Azadeh, våra representanter i kommittén för forskarutbildning har lämnat
styrelsen. Virpi kommer att representera SACO vid kommande möten och kontaktar
ansvarig sekreterare vid kommittén om detta.
6. Covid rapportering:
Diskuteras aktivt i kommittéerna. Stor risk att post-docs och doktorander får ta smällen
av pandemins effekter, något som SACO varnade för redan i våras.
7. Platsombud/skyddsombud:
Emelie rapporterade att två institutioner saknar PO. Diskussion om hur man ska göra
med valprocessen, fyllnadsval och nomineringar. POn väljs var tredje år, nästa tillfälle
är januari 2023, men kandidater kan väljas in löpande där det finns vakans.
Styrelsen kom överens om att bjuda in Eva fr KIPA till nästa styrelsemöte för
diskussion kring post-doc frågor.
Claes kommer vara PO på SÖS. Han berättade även att forskningen kommer att
kvalitetssäkras de kommande åren för att se om institutionerna följer reglerna.
Emilie kommer bjuda in Pantea från Naturvetarna till POs kommande
utbildningstillfälle.
8. Övrigt:
Torkel tog upp frågan han fått om jäv i styrelsen, då vissa av dess medlemmar är både
fackliga representanter som företräder medlemmar och chefer som företräder
arbetsgivare, såsom PI vid KI: Styrelsen var enig att detta bör ses som en styrka. Vi är
duktiga på att sitta på två stolar och ser inga problem utan enbart fördelar med att
styrelsen är erfarenhetsmässigt brett bemannad som har KIs bästa för ögonen.
Om jävfrågan tas upp vore det bra om det i mötesprotokollen skrivs att ledamot x har
anmält jäv.
Emilie har fått frågan om man kan anställa ett tredje huvudskyddsombud under vintern
på 20% för att övergången ska bli så smidig som möjligt med nuvarande Bo Nilsson
som går i pension under 2021. Styrelsen godkänner detta.
Torkel tar upp frågan om rekryteringen av nya medlemmar till styrelsen. Nya personer
kan adjungeras under pågående valperiod. Emilie kontaktar valberedningen.
Taher frågade allmänt kring våra namn som dyker upp i olika tjänsteannonser som
fackliga ombud fått ”för kännedom”, utan att vi som PO varit inblandade i
formuleringen i förväg. Styrelsen menar att det inte får förekomma utan att vi först har
godkänt annonsen.

Claes berättade att rektor har i beslut 2020-10-01 på förslag av Etikrådet KI tillsatt en
arbetsgrupp, med uppdrag att dels ta ställning till anatomiska samlingar på KI (t.ex.
äldre kranier), dels bakgrund och diskussioner kring principer för namnsättning av
vägar, föreläsningssalar, och en del byster på KI's tomtmark. En bidragande motivering
till beslutet är att ytterligare stödja strategi och värdegrund mot KI 2030.
Arbetsgruppen har namnet ”Medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska
minnesmärken och samlingar på KI” och ska ledas av Gert Helgesson, professor i
medicinsk etik vid KI. Första rapport väntas under senvåren 2021 ".
9. Torkel avslutade mötet.
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