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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
a) Val av justeringsperson
Britt Östlund utses att jämte ordföranden justera protokollet.
b) Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
c) Fråga om jäv
Tilda Byrstedt anmäler jäv för och deltar ej på § 2.
d) Föregående möte
Föregående mötesprotokoll godkänns.
e) Meddelanden
Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som kommit för kännedom till
anställningsnämnden.

§ 2 Ansökan om befordran från lektor till professor i teknisk akustik (Susann
Boij)
Dnr: VL-2021-0025.
KS-Kod: 2.5.2.
Föredragande: Katarina Bröms, PA GVS.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Susann Boij har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i teknisk akustik
(eng.: Engineering Acoustics). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för
sökandes nuvarande anställning.
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2021-04-22. Nämnden
noterade att sökande åberopar de facto-huvudhandledarskap för två doktorander samt
bifogar intyg om detta. Sökande skriver också att hon är huvudhandledare för doktorand
med planerad disputation i februari 2021. Nämnden ber sökande förtydliga sin roll som
handledare även för denna doktorand gällande hela processen från rekrytering och
antagning till examen. Sökande har inkommit med komplettering.
Lektor till professor: Vid bedömning av ansökan tillämpas 4 kap. 3 §
högskoleförordningen samt Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - avsnitt 1.1:
Professor.
Skolchef Sandra Di Rocco vid skolan för teknikvetenskap föreslår att professor Anna
Barney (k), vid University of Southampton, Storbritannien, och Dr. Yves Aurégan (m), vid
CNRS/Université du Maine, Frankrike, utses till sakkunniga.
Beslut: Enligt anställningsordningen avsnitt 1.1.3.1 (V-2019-0560) ska den sökande
uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning på forskarnivå. Härmed
avses att sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för åtminstone en doktorand som
erhållit doktorsexamen. Med huvudhandledarskap avses ansvarstagande för hela
processen från rekrytering och antagning till examen, samt aktivt arbete med handledning
både i kurser på forskarnivå och i själva avhandlingsarbetet. Anställningsnämnden
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konstaterar att detta krav ska vara uppfyllt om det inte föreligger särskilda
omständigheter. Anställningsnämnden diskuterar de facto huvudhandledarskap och
finner det ej styrkt av ansökan inklusive bifogade intyg att den sökande ännu har tagit det
helhetsansvar för någon doktorand som avses i anställningsordningen. Baserat på detta
beslutar anställningsnämnden att rekommendera rektor att avslå ansökan.
Befordringsnämndens ordförande deltar i beslutet.

§ 3 Förslag på sakkunniga vid anställning av lektor i matematik med inriktning
mot matematisk statistik
Dnr: VL-2021-0013.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Simon Ärnbäck, PA GVS.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Det finns 36 sökande varav 7 kvinnor och 29 män till anställningen. Av de potentiella
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 4
sökt anställningen. FFA Mark Pearce vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår att
professor James Norris (m), vid University of Cambridge, Storbritannien, och professor
Béatrice de Tilière (k), vid Université Paris Dauphine, Frankrike, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar
om att utse sakkunniga enligt förslag.

§ 4 Återkoppling från kvalitetsdialog avseende skolornas planer för
fakultetsutveckling och kompetensförsörjning
Föredragande: Anders Forsgren, ordförande.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
I kvalitetsdialogen har skolornas inlämnade fakultetsutvecklings‐ och
kompetensförsörjningsplaner diskuterats. Dialogen har letts av dekanus/
anställningsnämndens ordförande. Anställningsnämndens vice ordförande har varit en av
referenspersonerna i arbetet. Skolornas inlämnade fakultetsutvecklings- och
kompetensförsörjningsplaner finns i underlaget till mötet och även
återkopplingsrapporterna har skickats ut inför mötet. Ordförande föredrar
huvudpunkterna i de återkopplingsrapporter han skriver efter kvalitetsdialogen.
Anställningsnämnden diskuterar planerna och återkopplingsrapporterna.

§ 5 Övriga frågor
Anställningsnämndens mötestider för HT 2021 och VT 2022 har planerats in.
Tiderna för hösten 2021 är:
2021-08-26 kl. 9-12; 2021-09-07 kl. 13-16; 2021-09-23 kl. 9-12; 2021-10-07 kl. 13-16;
2021-10-21 kl. 9-12; 2021-11-04 kl. 9-12; 2021-11-18 kl. 9-12; 2021-12-02 kl. 9-12 och
2021-12-16 kl. 9-12.
Tiderna för våren 2022 är:
2022-01-18 kl. 13-16; 2022-01-27 kl. 9-12; 2022-02-10 kl. 9-12; 2022-02-24 kl. 9-12;
2022-03-10 kl. 9-12; 2022-03-24 kl. 9-12; 2022-04-07 kl. 9-12; 2022-04-21 kl. 9-12;
2022-05-05 kl. 9-12; 2022-05-19 kl. 9-12; 2022-06-02 kl. 9-12 och 2022-06-16 kl. 9-12.
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Anställnämnden diskuterar processen för befordringsansökningar på KTH och hur
uppföljning sker.

§ 6 Nästa möte
Ingen information om nästa möte.

§ 7 Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Lagerstedt
Sekreterare

Anders Forsgren
Ordförande
Justeringsdatum:

Britt Östlund
Justeringsperson
Justeringsdatum:

Justerares signatur:

Sida 1 (4)

