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1. Mötes öppnades av ordförande Torkel.
2. Dagordningen godkändes
3. Titti Svanljung valdes till sekreterare och Taher Darreh-Shori till justerare.
4. Kortare introduktion och samtal kring Saco-S Styrelsearbete togs upp och hänvisning till
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/fortroendevald/arbetstagarnyckel
5. Allmän avstämning, bordet runt:
Inte varit så mycket samverkansgrupper pga. Sommar/semester. Rapport sker övergripande,
det tredje dokumentet togs upp (anställningsordning kring läraranställningar) och hur KI
tillämpar detta. Utlämningslagen togs även upp och vad KI tycker om detta, det togs upp att
Ole Petter bloggat kring detta. SULF har fått i uppgift att förhandla om post-doktor avtalet →
nya LAS efter tre år. Förslaget som SACO hade var 3+1 år. Hybridarbetsplatsen var det sista
som togs upp att arbetsgivaren ser till att ergonomin är bra, flexibilitet för arbetsgivaren och
arbetstagaren. De nya reglerna skickas ut för distansarbete skickas ut med minst 50% ska ske
på plats på KI. Saco-S har arbetat mycket med att arbeta med dokument kring detta och

samverkansavtal där det framgår att närmsta chef och medarbetare samstämmigt ska komma
överens om hur det ska ske. Bevakning av arbetsbrister samt underlag för arbetsbrist togs
även upp.
Arbetsmiljönämnden- representanter från huvudskyddsombuden deltog i arbetsmiljönämnden.
I nämnden diskuterades det bland annat resultat kring arbetsmiljö med fokus på forskning och
framgångs visades. Arbetsmiljön har en betydelse för den vetenskapliga prestationen där
hänsyn tagits till externa publikationer tidigare. Diskussion kring rapporten från Irene Jensen.
En arbetsgrupp med Björn (sammankallande), Helin och Emilie utsågs för att samverka med
Irene Jensen.
Arbetsfördelningen togs upp mer finns att läsa på https://medarbetare.ki.se/saco-s-styrelsenpa-ki. Utbildningsperspektiv togs upp om bland annat hybridlösningar samt ökade procent på
studentantal och lärarnas situation att det är tufft. Detta bör antecknas så det kan följas vidare i
framtiden.
6. Platsombud/skyddsombuds rapporteringar- utan anmärkning.
7. Övrigt.
8. Per Hellman från Naturvetarna introducerade fackligt arbete till styrelsen.
9. Mötet avslutades
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