
  
 
SACO-föreningen   2022-05-25 
Karolinska Institutet 
 
Närvarande: 
Torkel Falkenberg  
Emilie Hultin 
Taher Darreh-Shori 
Wietze de Vries  
Virpi Töhönen 
Sara Sigsjö 
Annica Lindkvist 
Björn Andersson 
 
Frånvarande: 
Jonas Fuxe, Nivetha Gavriilidou, Claes Frostell och Helin Norberg 
 
Tid:     25 maj 2022, kl 15-16 (kortare möte inför årsmötet) 
Plats: Zoom 
 
 
Dagordning: 
 
1. Mötet öppnades.  

 
2. Dagordningen godkändes.  

 
3. Virpi valdes till sekreterare, Sara till justerare. 

 
4. Tidigare protokoll godkändes. 

 
5. Allmän avstämning, bordet runt – inkluderar rapporter från arbetsgrupper, styrelser, 

nämnder, central och HR-samverkan. HR chefen Mats Engelbrektson slutar vid KI, samtidigt 
som flera i KI:s ledning byts ut runt årsskiftet 2022/2023.   
 
KI:s medarbetarundersökning 2022 hade hög svarsfrekvens. Totalt har 86 procent av 
respondenterna besvarat undersökning vilket är positivt, då det är viktigt med ett välgrundat 
underlag för att kunna utveckla verksamheten och arbetsmiljön vid KI.  
 
Den senaste medarbetarundersökningen (av samma karaktär) genomfördes år 2017. Positiva 
trender, jämfört med enkäten från 2017, ses inom områdena medarbetarskap, ledarskap och 
förtroende för ledningen. Området med fortsatt relativt lågt resultat är organisationens 
tydlighet och information. Styrelsen diskuterade om att ordna en PO-träff där ombuden får ge 
sina perspektiv på medarbetarundersökningen och dess resultat.   



Enkäten om samverkansavtalet fick dålig respons bland KI:s personal som tidigare 
rapporterats. Det planeras en omstart med partsgemensam träff till hösten. 
 
KFU rapporterar att diskussioner förs om en handlingsplan om förutsättningar för kliniska 
doktorander.  
 
På samverkan vid UoL, enheten för undervisning och lärande, diskuterades de anställdas 
villkor under pandemin. UoL arbetar med pedagogiska plattformar och en liten personalstyrka 
har gjort ett gediget arbete under pandemin med att skapa verktyg, webbformulär och andra 
stöd för lärande, för alla institutioner vid KI. Diskussion om hur facket kan stötta enhetens 
arbete. 

 
6. Rektorsrekrytering - går enligt plan. Den 1 mars 2023 ska KI:s nya rektor tillträda. 

Sökkommittén har intervjuat alla kandidater och i början av juni presenteras en lista med 
slutkandidater för valkommittén och fortsatta intervjuer genomföras.  

 
7. Årsrapportering och årsmötet 2022 

Årsmötet genomfördes över länk direkt efter ordinarie styrelsemöte. Per Hellman var 
ordförande. 
 

8. Mötet avslutades 
 
 
 
 
 
Virpi Töhönen, sekreterare  Sara Sigsjö, justerare 
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