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Beslutsorgan     

Anställningsnämnden 

     
     

     
     

 
 

Justerares signatur:
 

Anställningsnämndens möte 

Datum för mötet: 2020-09-24  

  
Närvarande (beslutande): 
 
 

Lärarrepresentanter  
Anders Forsgren, dekanus, ordförande  
Anna Wistrand, professor, vice ordförande  
Folke Björk, professor  
Monica Lindgren, professor 
Linda Lundström, lektor 
Ulf Olofsson, professor 
Mikael Skoglund, professor 
Mats Wallin, professor, § 8-9 
 
Studeranderepresentanter  
Ej närvarande. 
 
Fackliga representanter 
Katarina Warfvinge, ST 
Alexander Baltatzis, SACO 

Närvarande (övriga): Dilek Gür, PA GVS 
Jennifer Lindholm, PA GVS  
Kerstin Lagerstedt, sekreterare AN 

Föredragande (inbjudna):  
 
Frånvarande:  

Matti Kaulio, prefekt, INDEK, ITM, § 6 
 
Natalia Skorodumova, FFA ITM, § 6 
Britt Östlund, professor 
Filip Axelsson, studeranderepresentant 
Agnes Berg, studeranderepresentant 
Mohit Daga, doktorandrepresentant 
Oscar Stenström, studeranderepresentant 
Per-Ove Öster, SEKO 

 
§ 1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2. Val av justerare och tidhållare 
Anna Wistrand 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.  
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§ 5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll har justerats. 
 
§ 6. Docentansökan i människa-datorinteraktion med inriktning mot kommunikation 
och hållbarhet 
Dnr: VL-2020-0090. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Rob Comber har ansökt om att bli antagen som docent i människa-datorinteraktion med inriktning 
mot kommunikation och hållbarhet (eng.: Human Computer Interaction with Specialization in 
Communication and Sustainability). Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) 
föreslår i en skrivelse att professor Erik Stolterman (m), vid Indiana University, USA, utses till 
sakkunnig. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunnig enligt förslag. 
 
§ 7. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för 
adjunkt i industriell ekonomi och organisation inriktning mot entreprenörskap 
Dnr: M-2020-1110. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Matti Kaulio, prefekt INDEK, ITM. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) har lämnat in en ansökan om att 
påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för adjunkt i industriell ekonomi och 
organisation inriktning entreprenörskap (eng.: Industrial Economics and Management with 
Specialization in Entrepreneurship). 
 
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2020-06-18. Nämnden önskar en 
tydlig motivering av hur anställningen ingår i ett större sammanhang och hur anställningen kopplas till 
skolans långsiktiga utveckling såväl vetenskapligt som utbildningsmässigt. Nämnden ber även om 
tydlig motivering av den valda nivån adjunkt enligt Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630) 
avsnitt 2.5.2. Skolan har inkommit med kompletteringar. 
 
Matti Kaulio, prefekt INDEK, ITM vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föredrar 
ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden föreslår att rektor beslutar om att avslå ansökan om att påbörja ett 
anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil). Nämnden finner inte att den valda nivån adjunkt är 
motiverad och bäst lämpad att använda för detta anställningsförfarande enligt Riktlinje till 
anställningsordningen (V-2019-0630) avsnitt 2.5.2. Nämnden ber skolan att överväga om en annan typ 
av anställning är mer passande, t. ex. anställning som lektor. 
 
§ 8. Övriga frågor 
På fråga om skolornas rutiner vid ansökan om befordran informerade ordförande om att FFA-gruppen 
under hösten kommer att diskutera och reflektera kring vilka rutiner skolorna har vid befordringar 
kopplat till akademiskt medborgarskap och hur skolans utlåtande skrivs. 
 
Fakultetsrådet har beslutat 2020-09-03 om ny vice ordförande, Andrea Eriksson, och 
lärarrepresentant, Pelin Sahlén, i CBH:s docentkommitté. 
Fakultetsrådet har beslutat 2020-06-11 om reviderat förslag av SCI:s docentkommitté; Susann Boij har 
avsagt sig uppdrag och två lärarrepresentanter har blivit utsedda, Jack Lidmar och Maria Saprykina. 
Fakultetsrådet har beslutat 2020-04-22 om ny lärarrepresentant, Mana Farshid, i ITM:s 
docentkommitté. 
 
§ 9. Mötet avslutas 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Kerstin Lagerstedt  
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Anders Forsgren 
Ordförande 
 
Justeringsdatum: 

 Anna Wistrand  
Justeringsperson 
 
Justeringsdatum: 

 

 


