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PROTOKOLL Datum Diarienummer 
Anställningsnämndens möte 2021-06-17 VL-2021-0034 

Jennifer Lindholm 
Simon Ärnbäck 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 

a) Val av justeringsperson 
Linda Lundström utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

b) Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns.                           

c) Fråga om jäv 
Mikael Skoglund anmäler jäv för och deltar ej på § 9. 

d) Föregående möte 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 

e) Meddelanden 
Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som kommit för kännedom till 
anställningsnämnden. 

§ 2 Förslag på sakkunniga vid anställning av två lektorer i matematik - steg 2 

Dnr: VL-2020-0139. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Simon Ärnbäck. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Ärendet har enligt tidigare beslut i anställningsnämnden 2021-03-25 ett 
tvåstegsförfarande med flera sakkunniga, detta förslag gäller steg 2. En kortlista med 22 
sökanden; 7 kvinnor och 15 män; har tagits fram på Rekryteringsnämndsmöte 1 som ägde 
rum 2021-05-26.  
 
Vice skolchef Mark Pearce vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår att professor 
Melanie Matchett Wood (k), vid Harvard University, USA, och professor Mark Goresky 
(m), vid Institute for Advanced Studies, Princeton, USA, utses till sakkunniga i steg 2.  

Bakgrund: Det finns totalt 116 sökande varav 23 kvinnor och 93 män till anställningen. Av 
de 10 potentiella sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett 
anställningsförfarande” har 4 sökt anställningen. 1 ansökan blev återtagen. 
Ansökningarna delades först upp i två grupper baserat på forskningsområden där 
respektive grupp hade 2 sakkunniga för granskning, dessa sakkunniga blev godkända av 
anställningsnämnden 2021-03-25. I steg 2 ska nya sakkunniga enbart granska kortlistan 
med sökanden.  

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och  beslutar 
om att utse sakkunniga för steg 2 enligt förslag. 
 



 
 
 
 

Justerares signatur: Sida 1 (9) 

 

PROTOKOLL Datum Diarienummer 
Anställningsnämndens möte 2021-06-17 VL-2021-0034 

§ 3 Förslag på sakkunniga vid anställning av lektor i matematik med inriktning 
mot matematisk statistik 

Dnr: VL-2021-0014. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Simon Ärnbäck. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 29 sökande varav 6 kvinnor, 21 män och 2 av annat kön till anställningen. Av de 
potentiella sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett 
anställningsförfarande” har 4  sökt anställningen. Vice skolchef Mark Pearce vid skolan för 
teknikvetenskap (SCI) föreslår att professor Francesca Biagini (k), vid Ludwig-
Maximilians-Universität München, Tyskland, och professor Huyên Pham (m), vid 
Université de Paris, Frankrike, utses till sakkunniga. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunniga enligt förslag. 

§ 4 Förslag på sakkunniga vid anställning av lektor i datalogi med inriktning mot 
datorsystem 

Dnr: VL-2020-0169. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Dilek Gür. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 28 sökande varav 4 kvinnor, 23 män och 1 av annat kön till anställningen. Av de 
potentiella sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett 
anställningsförfarande” har ingen sökt anställningen. Vice skolchef Lars Nordström vid 
skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår att professor Sally McKee (k), 
vid Clemson University, USA, och professor Per Stenström (m), vid Chalmers tekniska 
högskola, utses till sakkunniga.  

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunniga enligt förslag. 

§ 5 Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i datalogi med 
inriktning mot högprestandaberäkningar  

Dnr: VL-2020-0142. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Dilek Gür. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 21 sökande varav 3 kvinnor och 18 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 4 
sökt anställningen. Vice skolchef Lars Nordström vid skolan för elektroteknik och 
datavetenskap (EECS) föreslår att professor Sabine Roller (k), vid Technical University 
Dresden, Tyskland, och professor Martin Schulz (m), vid TU-Munich, Tyskland, utses till 
sakkunniga.  

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunniga enligt förslag. 
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§ 6 Förslag på sakkunniga vid anställning av professor i trådlös kommunikation 

Dnr: VL-2020-0140. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Dilek Gür. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 22 sökande varav 1 kvinnor och 21 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 2 
sökt anställningen. Vice skolchef Lars Nordström vid skolan för elektroteknik och 
datavetenskap (EECS) föreslår att professor Preben E. Mogensen (m), vid Aalborg 
Universitet, Danmark, och professor Elisabeth Uhlemann (k), vid Mälardalens högskola, 
utses till sakkunniga. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Anställningsnämnden 
finner inte att det är visat att föreslagen kvinnlig sakkunnig kan anses vara vetenskapligt 
och pedagogiskt meriterad väl över kraven som gäller för den befattning som den aktuella 
anställningen gäller, enligt Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 
2.1.8. Särskilt gäller ärendet anställning som professor och föreslagen kvinnlig sakkunnig 
har endast varit professor i ett år. Anställningsnämnden ber skolan att inkomma med 
förslag på ny kvinnlig sakkunnig.  

§ 7 Förslag på sakkunniga vid anställning av lektor i fastighetsekonomi med 
inriktning mot företagande 

Dnr: VL-2020-0129. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Johanna Johansson. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 18 sökande varav 5 kvinnor och 13 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 4 
sökt anställningen. Skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 
föreslår att professor Tore Haugen (m), vid Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU), Norge, och professor emeritus Sarah Sayce (k), vid University of 
Reading, Storbritannien, utses till sakkunniga. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunniga enligt förslag. 

§ 8 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor i 
kommunikationssystem med inriktning mot nätverksbaserade datorsystem 
(Marco Chiesa) 

Dnr: VL-2021-0064. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Dilek Gür. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Marco Chiesa har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i 
kommunikationssystem med inriktning mot nätverksbaserade datorsystem (eng.: 
Communication Systems with focus on Network-based Computer Systems). 
Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande 
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anställning. 
 
Biträdande lektor till lektor: Vid bedömning av ansökan om befordran till lektor tillämpas 
4 kap. 4 § högskoleförordningen samt Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - 
avsnitt 1.2: Lektor. Därutöver gäller också särskilda bedömningsgrunder fastställda i 
anställningsprofilen för den sökandes biträdande lektorat. 

Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap föreslår att professor Cristel 
Pelsser (k), vid University of Strasbourg, Frankrike, och lektor Fernando Ramos (m), vid 
Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal, utses till sakkunniga. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunniga enligt förslag. 

§ 9 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor i maskininlärning 
(Hossein Azizpour) 

Dnr: VL-2021-0055. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Dilek Gür. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Hossein Azizpour har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i 
maskininlärning (eng.: Machine Learning). Ämnesområdet för befordran ska vara 
detsamma som för sökandes nuvarande anställning.  
 
Biträdande lektor till lektor: Vid bedömning av ansökan om befordran till lektor tillämpas 
4 kap. 4 § högskoleförordningen samt Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - 
avsnitt 1.2: Lektor. Därutöver gäller också särskilda bedömningsgrunder fastställda i 
anställningsprofilen för den sökandes biträdande lektorat. 

Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap föreslår att adjungerad 
professor Claes Lundström (m), vid Linköpings Universitet, och professor Carolina 
Wählby (k), vid Uppsala Universitet, utses till sakkunniga.  
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Anställningsnämnden 
finner inte att det är visat att manlig sakkunnig kan anses vara vetenskapligt och 
pedagogiskt meriterad väl över kraven som gäller för den befattning som den aktuella 
anställningen gäller, enligt Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 
2.1.8. Anställningsnämnden ber skolan att inkomma med förslag på ny manlig sakkunnig. 

§ 10 Ansökan om befordran från lektor till professor i energisystemanalys och 
miljöbedömning (Ulla Mörtberg) 

Dnr: VL-2020-0164. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Johanna Johansson. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Ulla Mörtberg har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i 
energisystemanalys och miljöbedömning (eng.: Energy Systems Analysis and 
Environmental Assessment). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för 
sökandes nuvarande anställning. 
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Lektor till professor: Vid bedömning av ansökan tillämpas 4 kap. 3 § 
högskoleförordningen samt Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - avsnitt 1.1: 
Professor. 
 
Skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad föreslår att professor Christina 
von Haaren (k), vid Universität Hannover, Tyskland, och professor Håkan Olsson (m), vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, utses till sakkunniga. 

Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2021-03-11. Nämnden 
noterar att sökande i sin ansökan skriver om huvudhandledarskap för Zi-Lillian Pang samt 
bifogar intyg om detta. Enligt uppgift från LADOK framgår det dock inte att sökande varit 
huvudhandledare för hela processen från rekrytering och antagning till examen och ber 
sökande om ett förtydligande gällande detta. Den tidigare föreslagne manlige sakkunnige 
har sampublicerat med sökande. Enligt Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630) 
ska det inte finnas någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot de sakkunniga.  
Sökande och skolan har inkommit med komplettering. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Nämnden önskar att skolan 
föreslår en manlig sakkunnig med ett större avstånd till sökande enligt Riktlinje till 
anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 3.3.5. 

§ 11 Docentansökan i historiska studier av vetenskap, teknik och miljö med 
inriktning mot miljöhumaniora och historiebruk (Kati Lindström) 

Dnr: VL-2021-0037. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Kati Lindström har ansökt om att bli antagen som docent i historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö med inriktning mot miljöhumaniora och historiebruk (eng.: History 
of Science, Technology and Environment, with specialization in Environmental 
Humanities and Uses of History). Skolchefen vid skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Mikko Saikku (m), vid 
University of Helsinki, Finland, utses till sakkunnig. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. 

§ 12 Docentansökan i teknisk mekanik med inriktning mot biomekanik (Ruoli 
Wang)    

Dnr: VL-2020-0171. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Johanna Johansson. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Ruoli Wang har ansökt om att bli antagen som docent i teknisk mekanik med inriktning 
mot biomekanik (eng.: Engineering Mechanics with specialization in Biomechanics). 
Skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår i en skrivelse att professor 
Francisco Valero-Cuevas (m), vid University of Southern California, USA, utses till 
sakkunnig. 
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Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. 

§ 13 Docentansökan i matematik (Kathlén Kohn) 

Dnr: VL-2021-0059. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Johanna Johansson. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Kathlén Kohn har ansökt om att bli antagen som docent i matematik (eng.: Mathematics). 
Skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår i en skrivelse att professor 
Christopher Scott Peterson (m), vid Colorado State University, USA, utses till sakkunnig. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. 

§ 14 Docentansökan i teknisk mekanik med inriktning mot lättkonstruktioner (Per 
Hallander) 

Dnr: VL-2021-0016. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Per Hallander har ansökt om att bli antagen som docent i teknisk mekanik med inriktning 
mot lättkonstruktioner (eng.: Engineering mechanics with specialization in Lightweight 
structures). Skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår i en skrivelse att titel 
professor emeritus Janis Varna (m) vid Luleå tekniska universitet, Sverige, utses till 
sakkunnig. 
 
Bakgrund: Ärendet bordlades på beredningen 2021-04-15 och skolan bads om en utökad 
motivering i skolans yttrande om nyttan för KTH:s forskning och utbildning på avancerad 
nivå och forskarnivå. Komplettering har inkommit i form av nytt stödbrev från skolan. 
 
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. 

§ 15 Docentansökan i elektro- och systemteknik med inriktning mot icke-ideala 
plasmor (Panagiotis Tolias) 

Dnr: VL-2021-0062. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Panagiotis Tolias har ansökt om att bli antagen som docent i elektro- och systemteknik 
med inriktning mot icke-ideala plasmor (eng.: Electrical Engineering with specialization 
in non-ideal plasmas). Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) 
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föreslår i en skrivelse att professor Thomas B. Schrøder (m), vid Roskilde University, 
Danmark, utses till sakkunnig. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. 
Nämnden noterar att ansökan inte tydligt lyfter fram utmaningar och verktyg för 
jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbete på ett tekniskt universitet enligt 
avsnitt 5 i KTH:s CV mall.   

§ 16 Docentansökan i teknisk mekanik med inriktning mot strömningsmekanik 
(Michael Liverts) 

Dnr: VL-2021-0172. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Michael Liverts har ansökt om att bli antagen som docent i teknisk mekanik med 
inriktning mot strömningsmekanik (eng.: Engineering Mechanics with specialization in 
Fluid Mechanics). Skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår i en skrivelse 
att professor Konstantin Kontis (m), vid University of Glasgow, Storbritannien, utses till 
sakkunnig. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. 

§ 17 Övriga frågor 

Anställningsnämndens ordförande tackar nämnden för ett väl utfört arbete under läsåret 
som gått. Speciellt tackar han avgående studeranderepresentant Tilda Byrstedt och önskar 
nya studeranderepresentanten Amanda Andrén välkommen till hösten. 

§ 18 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat 26 augusti. 

§ 19 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Kerstin Lagerstedt 

Sekreterare 

 

Anders Forsgren 
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