PROTOKOLL

Protokollnummer
14/2020

Sida
1 (3)

Beslutsorgan
Anställningsnämnden

Anställningsnämndens möte
Datum för mötet:

2020-09-10

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter
Anders Forsgren, dekanus, ordförande
Anna Wistrand, professor, vice ordförande, ej § 6, 9, 10
Folke Björk, professor
Monica Lindgren, professor
Linda Lundström, lektor
Ulf Olofsson, professor
Mikael Skoglund, professor
Studeranderepresentanter
Agnes Berg, studeranderepresentant
Fackliga representanter
Katarina Warfvinge, ST
Alexander Baltatzis, SACO

Närvarande (övriga):

Johanna Johansson, PA GVS
Kerstin Lagerstedt, sekreterare
Jennifer Lindholm, PA GVS

Frånvarande:

Mats Wallin, professor
Britt Östlund, professor
Filip Axelsson, studeranderepresentant
Mohit Daga, doktorandrepresentant
Oscar Stenström, studeranderepresentant
Per-Ove Öster, SEKO

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. Anna Wistrand anmäler jäv för och
deltar ej på §6.
§ 2. Val av justerare och tidhållare
Mikael Skoglund utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3. Dagordning fastställs
Föredragningslistan godkänns.
§ 4. Meddelanden och beslut
Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som kommit för kännedom till
anställningsnämnden.
§ 5. Föregående protokoll
Föregående protokoll har justerats.
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§ 6. Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektorat i organisk kemi
Dnr: VL-2020-0062.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Jennifer Lindholm.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Det finns 62 sökande varav 14 kvinnor och 48 män till anställningen. Av de potentiella sökande som
skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 3 sökt anställningen.
Rekryteringsnämndens ordförande Amelie Eriksson Karlström vid skolan för kemi, bioteknologi och
hälsa (CBH) föreslår att professor Lise-Lotte Gundersen (k), vid University of Oslo, Norge, och
professor Ola Wendt (m), vid Lunds universitet, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse
sakkunniga enligt förslag.
§ 7. Docentansökan i elektro- och systemteknik med inriktning mot kraftsystemdynamik
(Bertil Berggren)
Dnr: VL-2019-0137.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Johanna Johansson.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Bertil Berggren har ansökt om att bli antagen som docent i Elektro och systemteknik med inriktning
mot kraftsystemsdynamik (eng.: Electrical Engineering with Specialization in Power System
Dynamics). Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår i en skrivelse att
professor Massimo Bongiorno, vid Chalmers Tekniska Högskola, utses till sakkunnig.
Bakgrund: Ärendet bordlades på AN-beredningen 2020-03-05. Skolan ombands ändra i stödbrevet
och uppdatera sökandes CV så att den skulle bli mer utförlig. Skolan och den sökande har kompletterat
ansökan.
Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2020-08-27. Nämnden beslutade att utreda
KTH:s policy för hur docenturen är av nytta för KTH:s forskning och utbildning på avancerad nivå och
forskarnivå när sökande ej är anställd på KTH.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att avslå ärendet. Docentur används företrädesvis för att ge
möjlighet till huvudhandledarskap. Sökande är ej anställd vid KTH och nämnden bedömer att ansökan
inte visar på tillräcklig nytta för KTH:s forskning och utbildning på avancerad nivå och forskarnivå
enligt Fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent (V-2019-0607) för att ansökan ska tas
vidare.
§ 8. Statistik läraranställningar 2017-2019 och summering läsåret 2019/2020
Föredragande: Anders Forsgren, ordförande, och Kerstin Lagerstedt, sekreterare.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Ordförande Anders Forsgren informerar om statistik gällande läraranställningar 2017-2019 och
sekreterare Kerstin Lagerstedt summerar anställningsnämndens första år 2019/2020.
Anställningsnämnden diskuterar ärendet.
§ 9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 10. Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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