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Dagordning:
1. Torkel öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Virpi valdes till sekreterare, Björn till justerare.
4. Tidigare protokoll godkändes.
5. Allmän avstämning, bordet runt – inkluderar rapporter från arbetsgrupper, styrelser, nämnder,
central och HR-samverkan
Rapport från central samverkan:
Många personalärenden som har hanterats, vissa har gått vidare till internrevision.
Fortsatt uppföljning av fördelningen av KI-fonder
Lönekartläggningen vid KI är på gång

Diskussion om det nya 3-åriga post-doc avtalet
Det saknas platsombud på institutionerna, flera ärenden går nu till KI SACO brevlådan.
Från KFU rapporteras om att det genomförs en riskanalys 2022 vid KI där personalfrågor,
arbetsmiljöfrågor, skuggdoktorander, kompetensförsörjning, upplevd otrygghet samt KI som
attraktiv arbetsplats följs upp.
Diskussion kring kompetensförsörjningen: flera i styrelsen rapporterar om PIn som söker sig
från KI då de får bättre villkor på andra högskolor och universitet.
Den nybildade arbetsgruppen i styrelsen som tar upp frågor om karriärstegen vid KI, om den
orsakar problem med könsfördelning, arbetsmiljöfrågor och kompetensfördelning.
Gruppen har talat med ett antal representanter verksamma vid KI, samt en enkät till
medlemmar/riktade grupper av medlemmar, är på gång. Styrelsen kom överens om att skicka
relevanta frågeställningar till enkäten. Detta följs upp vid nästa styrelsemöte.
6. 5-årsregeln är kvar vid seniora anställningar. Mer aktuell info finns på länken:
https://medarbetare.ki.se/anstallning-efter-68-ar-info-for-medarbetare
7. Rektorsrekryteringen är på gång. Valkommittén håller på att diskutera kandidater till
sökkommittén vars uppgift är att ta fram kandidater till rektorsposten. Viktiga kriterier som
vård, hälsa och omsorg finns med på kriterielistan.
8. Styrelsen hade bjudit in alla platsombuden till en presentation och frågestund på dagens
möte. Ordföranden berättade om fackets möjligheter till inflytande vid KI. Intressanta frågor
om kompetensförsörjning samt vad samverkan vid institutionerna egentligen betyder
diskuterades och som följs upp på kommande PO-möten.
9. Övrigt
Nästa och årets sista styrelsemöte hålls 16/12.
10. Mötets avslutande

Virpi Töhönen, sekreterare

Björn Andersson, justerare
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