
  
 
SACO-föreningen   2022-10-20 
Karolinska Institutet 
 
Närvarande: 
Emilie Hultin 
Taher Darreh-Shori 
Helin Norberg 
Wietze de Vries  
Björn Andersson 
Claes Frostell, från punkt 5 
Virpi Töhönen, från punkt 5 
Sara Sigsjö, från punkt 5,  
Annica Lindkvist, från punkt 5 
 
Frånvarande: 
Jonas Fuxe, Nivetha Gavriilidou 
 
 
 
 
Tid:     Måndag 26 september 2022 kl 15-17 
Plats: Zoom 
 
 
Dagordning: 
 
1. Mötet öppnades.  

 
2. Dagordningen godkändes.  

 
3. Björn valdes till sekreterare, Taher till justerare. 

 
4. Tidigare protokoll godkändes. 

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

central och HR-samverkan. 
 

Taher rapporterade från flera samverkansmöten. Han rapporterade att samverkan ofta fungerar 
dåligt och att många är oinformerade om hur samverkan ska gå till. Exempelvis har man på 
CMB, pga missförstånd utformat medarbetarforum för att informera medarbetarna snarare än 
en tvåvägskommunikation/diskussion om arbetsrelaterade frågor.  
 
En organisationsförändring där en enhet för ekonomisk granskning av EU-anslag vid Grant-
Office läggs ner (pga stor personalomsättning) och ansvaret läggs på institutionerna. 
Konsekvenserna av detta diskuterades. 



 
Medarbetarundersökningen och resultat avseende diskriminering diskuterades.  
Björn rapporterade från KFUs möte. Relevanta punkter var ändringar i KIs delegation och KIs 
arbete för att ta fram prioriterade forskningsområden. 
 
Helin tog upp planeringen av nya platsombudsmöten. Tre möten är planerade och Per Hellman 
från Naturvetarna kommer att delta. 
 
Deltagande i CHASE career fair diskuterades. Eftersom SACOs roll var oklar beslutade 
styrelsen att skicka frågan vidare till Naturvetarna. 
 
24/11 ska SACO-S delta i en dag för nyanställda. Flera i styrelsen anmälde intresse för att 
delta. 
 
Emilie rapporterade från konsistoriets möten. En diskussion om att säkerställa KIs 
kompetensförsörjning har diskuterats och nya strategier tas fram. En mer övergripande KI-syn 
och mer samordning har efterlysts. En koppling till resursfördelningen har diskuterats. Kis 
arbete för att ta fram profilområden för en utlysning om 20 MKr i anslag för tre år togs upp. 
Fem ganska breda områden har föreslagits. 

 
 

6. Processen för rekrytering av ny rektor diskuterades. Styrelsen konstaterade att resultatet av 
valet i hörandeförsamlingen var tydligt och att inget mer behövs från fackets sida i nuläget.  

 
7. Planering av nomineringar och val av platsombud skjuts upp till nästa möte. 

 
8. Övrigt. Nästa möte kommer att ske på plats med en middag efteråt.  

 
Problem ned bristande samordning på universitetsförvaltningen diskuterades. 
 
 

9. Mötet avslutades 
 
 
 
 

 
 
 
Björn Anderson, sekreterare  Taher Darreh-Shori, justerare 
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