
  
 
SACO-föreningen   2022-08-23 
Karolinska Institutet 
 
Närvarande: 
Emilie Hultin 
Taher Darreh-Shori 
Wietze de Vries  
Virpi Töhönen 
Jonas Fuxe 
Helin Norberg 
Sara Sigsjö 
Björn Andersson 
Annica Lindkvist 
 
Frånvarande: 
Torkel Falkenberg  
Nivetha Gavriilidou 
Claes Frostell  
 
Tid:     23 augusti 2022, kl 15-17 
Plats: via Zoom 
 
 
Dagordning: 
 
1. Mötet öppnades.  

 
2. Dagordningen godkändes.  

 
3. Virpi valdes till sekreterare och Sara till justerare. 

 
4. Tidigare protokoll godkändes. 

 
5. Allmän avstämning: Diskussion om kommande hearingen (1/9) i hörandeförsamlingen med av 

valkommittén föreslagna rektorskandidater. Omröstningen kommer att ske direkt efter att 
kandidaterna har presenterat sig och svarat på frågor. Personalorganisationerna har totalt 18 
röster varav SACO har 9 av dessa. Sara informerade om hearingen av vicerektorskandidater 
till KFU, KF och KU den 19/8 respektive 24/8.  
 
I slutet av september kommer Emilie och Wietze delta i träffen kring samverkansavtalet, som 
fick dålig respons bland KI:s personal. Wietze undersöker om fler från styrelsen kan delta i 
träffen.  
 



Emelie informerade om skyddsombuden som sitter på tre år. De befintliga ombuden kommer 
att tillfrågas om fortsatt intresse. Ett nytt huvudskyddsombud måste rekryteras då en av de 
nuvarande går i pension i slutet av januari. De två kvarvarande har visat intresse av att 
fortsätta arbetet. 
 
FyFa har ny prefekt och AC, en till PO sökes. MTC har haft en enkät kring samverkan och stor 
del av de svarande är nöjda med hur samverkan fungerar, med fackliga representanter 
närvarande på alla möten. 
 

6. Rektorsrekryteringen går enligt plan, hörandeförsamlingen inklusive fackliga representanter 
röstar 1/9. Styrelsen har ett inplanerat styrelsemöte 30/8 inför detta.  
 

7. Emilie och Helin kommer att träffas kring höstens platsombudsmöten: vilka frågor är viktiga 
för våra POn och hur fungerar samverkan ute på institutionerna.   
 

8. Övrigt: Styrelsen har fått frågan om att delta på mötet den 16/11 för nya KI-anställda. Vi 
diskuterar upplägget under nästa möte 26/9.  
 
Frågor om höjning av friskvårdsbidraget har kommit från medlemmar. Det har hitintills inte 
bemötts positivt från centralt håll då de menar att omfattande satsningar på friskvården har 
gjorts under åren. Vi lyften frågan igen, samt tar upp debiteringen av bidraget som bör 
hanteras enhetligt på alla institutionerna.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Virpi Töhönen, sekreterare  Sara Sigsjö, justerare 
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