
  
 
SACO-föreningen   2022-10-26 
Karolinska Institutet 
 
Närvarande: 
Emilie Hultin, ordf 
Taher Darreh-Shori 
Wietze de Vries  
Virpi Töhönen 
Helin Norberg 
Sara Sigsjö 
Björn Andersson 
Annica Lindkvist 
Claes Frostell  
 
Frånvarande: 
Torkel Falkenberg (föräldraledig) 
Nivetha Gavriilidou 
Jonas Fuxe 
 
Tid:    26 oktober 2022, kl 15-17 
Plats: Aula Medica 
 
Dagordning: 
 
1. Mötet öppnades.  

 
2. Dagordningen godkändes.  

 
3. Virpi valdes till sekreterare, Annica till justerare. 

 
4. Tidigare protokoll godkändes. 

 
5. Allmän avstämning – inkluderar rapporter från arbetsgrupper, styrelser, nämnder, och HR-

samverkan 
Rapport från UF, rekrytering av HR direktören är pausad tills vidare. Tf HR direktör är Peter 
Gustafsson från 1/11-2022 t o m 1/1-2023.  
Allmän diskussion om samverkan, som tidigare noterats fungerar dåligt på sina håll. Många 
POn är inte informerade om hur samverkan går till och vilka uppdrag som ska samverkas. 
Generellt verkar det som att den centrala samverkan fungerar bra, men att de lokala 
samverkan på institutionerna inte alltid gör det.  
Diskussion om platsombudens roll generellt och samverkan på institutionerna speciellt. Helin 
har förberett material att skickas ut till alla POn, samt ett antal möten med POn är planerade 
under hösten. 



Diskussion kring situation på BioNut som medarbetarna har tagit upp. Vi följer upp 
utvecklingen.  
Pågående lönerevisionen har lett till många frågor från medlemmarna. Styrelsen följer upp 
kontakten med centrala HR ang oeniga medlemmar. Centrala HR har skickat ut information till 
alla institutioner/gruppledare om årets lönerevision. 
KU rapporterar om att kommittén fått ny ordförande, Eva Ehrenborg. Projektmedel för 
pedagogisk utveckling har tilldelats fem av elva sökande. Statusuppdatering för projektet 
”parasoll” om studenters psykosociala hälsa.  Nya kriterier för examensarbete är på gång. 
Ingen större minskning av friståendekurser, dock kommer utbudet ändras på sikt. Planerna på 
tentamenservice för KI diskuterades, starten skjuts upp något.  
KF rapporterar om diskussion i kommittén om hur utnämningen av granskare går till, tex till 
kommittéer.  
KFU har kvar Bob Harris som ordförande. Nu ersättningsmodell för uppdrag inom KI har 
diskuterats, tanken är att ersättningen ska harmonisera med andra universitet i Sverige.  
KIRI, KIs research inkubator projekt, har godkänt ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt 
bland KIRIs medlemmar, där finansieringen inkluderar en delad post-doc på 2 år. 
Diskussion om de prioriterade områden som KI tagit fram för kommande ansökan om 
statsanslag med början 2025. Fortfarande saknas regeringsbeslut i frågan. 
 

6. Val av suppleant till rekryteringsutskottet 
Jonas Fuxe avgår som ordinarie i rekryteringsutskottet. Claes Frostell tar över hans uppdrag 
och Wietze de Vries valdes in som suppleant. Diskussion kring styrelsens alla uppdrag och 
eventuell uppdatering av tidfördelningen.  

 
7. Platsombuden – kommande nominering och val, samt återkoppling från institutionerna 

Nya platsombud ska väljas in för en 3-årsperiod med början 1/1-2023. De aktuella POn 
kommer att frågas om intresse för fortsatta uppdrag. Röstningen kommer ske i december.  
 

8. Övrigt 
Nästa möte är planerad till 1/12-2022.  
 
 
 
 
Virpi Töhönen, sekreterare  Annica Lindkvist, justerare 
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