
  
 
SACO-föreningen   2022-12-01 
Karolinska Institutet 
 
Närvarande: 
Emilie Hultin 
Taher Darreh-Shori 
Virpi Töhönen 
Helin Norberg 
Sara Sigsjö 
Björn Andersson 
Annica Lindkvist 
 
Frånvarande: 
Torkel Falkenberg (föräldraledig) 
Nivetha Gavriilidou 
Claes Frostell  
Wietze de Vries 
Jonas Fuxe 
 
Tid:     1 december 2022, kl 15-17 
Plats: via Zoom 
 
Dagordning: 
 

1) Mötets öppnande 
 

2) Godkännande av dagordning  
 

3) Virpi valdes till sekreterare, Taher till justerare 
 

4) Tidigare protokoll godkändes 
 
5) Allmän avstämning – inkluderar rapporter från arbetsgrupper, styrelser, nämnder, och HR-

samverkan 
Från Central samverkar rapporteras att Johanna Bäckström är vald till ny HR-direktör från 
1/1-23. Intervjuer för ny prorektor och universitetsdirektör pågår. Till slut är det nya rektorn 
som fäller avgörandet och de nya tjänsterna tillsätts så snart som möjligt 
KFU rapporterar från avgående kommittén att forskarutbildningen har blivit bättre och fått 
mer uppmärksamhet som den behöver. Risker för KI togs upp såsom kompetensförsörjning, 
att KI inte anses vara en attraktiv arbetsplats för unga forskare och att det pågår en debatt mot 
åldersdiskriminering. 
KF rapporterar att en ny kommitté är på gång. Konsolideringsbidraget har delats ut, 
bekymmersamt att en femtedel av de som fått bidraget vid tidigare tillfällen lämnar KI efter 
bidragsperioden. 



KU rapporterar om summering av en produktiv mandatperiod. Utbildningsfrågor har 
synliggjorts, och man har kvalitetssäkrat många utbildningar. Man hoppas att nästa kommitté 
satsar fortsatt på kompetensförsörjning och pedagogisk meritering. 
Information att det finns stipendier att söka för många studerande vid KIs utbildningar. 
Viktigt att denna information når ut till de studerande som är i behov av finansiella bidrag. 
Riskanalysen som gjorts på KU lyfter speciellt kompetensförsörjningen, att det svårt att få 
och hitta VFU- och examenplatser. 
Arbetsmiljönämnden rapporterar om bra arbeten som gjorts. Man har bedrivit 
energibesparingsåtgärder genom sänkta temperaturer i lokaler, något som har fungerat bra 
och mottagits väl.  
Utbildningslokaler matchar inte behoven och detta är något man måste se över. 
Det rapporteras också om psykisk ohälsa hos KIs internationella studenter. Åtgärder planeras, 
såsom en bättre introduktion om förväntningar på utbildningar, samt information om vilken 
hjälp som finns att söka. 
Friskvårdsbidraget diskuterades, KI ligger långt ner jämfört med andra universitet i Sverige. 
Styrelsen planerar att lyfta frågan centralt då KI står för ett hälsofrämjande universitet. 
Finansieringen av eventuellt ökat bidrag togs upp. 

 
6) Facklig tidfördelning 

Diskussion kring styrelsens olika uppdrag och procentuell fördelning. 
 

7) Pågående löneförhandling kommer att ta upp vid ett separat extra möte 9/12-22. 
 

8) Platsombudens nomineringar och kommande val kommer att diskuteras vid ett separat möte 
 

9) Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
Virpi Töhönen, sekreterare  Taher Darreh-Shori, justerare 
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