
  
 
SACO-föreningen   2022-06-16 
Karolinska Institutet 
 
Närvarande: 
Torkel Falkenberg  
Emilie Hultin 
Taher Darreh-Shori 
Wietze de Vries  
Virpi Töhönen 
 
Frånvarande: 
Jonas Fuxe, Nivetha Gavriilidou, Claes Frostell, Helin Norberg, Sara Sigsjö, Björn Andersson, Annica 
Lindkvist 
 
Tid:     16 juni 2022, kl 15-17 
Plats: via Zoom 
 
 
Dagordning: 
 
1. Mötet öppnades.  

 
2. Dagordningen godkändes.  

 
3. Virpi valdes till sekreterare, Emilie till justerare. 

 
4. Tidigare protokoll godkändes. 

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

nämnder, central och HR-samverkan 
Diskussion om årsmötet som hölls i slutet av maj, ganska få medlemmar som deltog, 
intressanta frågor som togs upp samt uppskattat föredrag av Per Hellman om RALS-T. Ämnet 
är högaktuellt igen då det är lönerevision i höst 2022.  
 
Torkel berättade om intensiva dagar då valkommittén har intervjuat slutkandidater till 
rektorsposten. Troligen kommer röstningen i hörandeförsamlingen bli kring månadsskiftet 
augusti/september. Personalorganisationerna har 18 röster, SACO har 9 av dem. 
Det blir en spännande höst med ny rektor, ny HR direktör och universitetsdirektör, ny 
prorektor och nya ordföranden för kommittéerna ska väljas.  
Enkäten om samverkansavtalet fick som tidigare nämnt dålig respons bland KI:s personal. 
Möte kring detta har bestämts till hösten där två medlemmar från SACO-S styrelsen deltar.  
 

 



6. Medarbetarundersökningen har även diskuterats vid förra mötet. Glädjande att 
svarsfrekvensen var hög, 86%, med positiva trender inom medarbetarskap, ledarskap och 
förtroende för ledningen. Tydlighet inom organisationen efterfrågas.  
 

7. Rektorsrekrytering – går enligt plan och diskuterades under punkt 5.  
 

8. Årsrapportering och kommande HT 22 
Diskussion kring planeringen till hösten då Torkel är föräldraledig. Viktiga budskap från 
ordföranden att se till att de tre områden vård, medicin och hälsa tas upp vid diskussionerna 
i de olika kommittéerna. 
 
a) Central samverkan varannan vecka: Flera av styrelsen kommer att delta. 
b) Konsistoriet varannan månad: Emilie deltar 
c) Valkom inkl hörandeförsamling: Emilie deltar 
 

9. Platsombuden, kommande möten, återkoppling från institutionerna 
Vi behöver ta tag i platsombudsmötena efter sommaren och kommer att planera in några 
PO-träffar vid första styrelsemötet i slutet av augusti/början av september. 
 
 

10. Möten HT 22 
Wietze skickar ut förslag på mötesdatum till höstens styrelsemöten. 
 

11. Övrigt 
Diskussion kring medlemsmailen under sommaren. Styrelsen fördelade upp veckorna 
mellan sig då mailkorgen bevakas. 
 

 
 
 
 
 
 
Virpi Töhönen, sekreterare  Emilie Hultin, justerare 
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