PROTOKOLL

Datum
2021-08-26

Diarienummer
VL-2021-0034

Anställningsnämndens möte
Protokoll nummer:
12/2021
Datum för mötet:
2021-08-26 kl. 9.00-12.00
Plats för mötet:
Digitalt zoom-möte
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
Britt Östlund, professor
Studeranderepresentanter:
Amanda Andrén, studeranderepresentant
Frånvarande ledamöter:
Federico Izzo, doktorandrepresentant
Närvarande med yttranderätt:
Fackliga representanter:
Katarina Warfvinge, ST
Handläggare PA GVS:
Johanna Johansson
Kerstin Lagerstedt

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
a) Val av justeringsperson
Ulf Olofsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.
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b) Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
c) Fråga om jäv
Samtliga nämndledamöter meddelar att de inte har något jäv.
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 professor i trådlös kommunikation
Dnr: VL-2020-0140.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
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 Ana Isabel Pérez-Neira (k), Centre Universitat
Politècnica de Catalunya, Spanien, utses till sakkunniga.
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2021-06-17.
Anställningsnämnden bad skolan att inkomma med förslag på ny kvinnlig sakkunnig.
Skolan har inkommit med nytt förslag.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar
om att utse sakkunniga enligt förslag.

§ 3 Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i energiteknik
med inriktning mot förnybara energikällor
Dnr: VL-2020-0046.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Det finns 58 sökande varav 8 kvinnor, 49 män och 1 övrig till anställningen. Av de
potentiella sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett
anställningsförfarande” har 1 sökt anställningen. Skolchef Pär Jönsson vid skolan för
industriell teknik och management (ITM) föreslår att professor emeritus Erik Dahlquist
(m), vid Mälardalens högskola, och professor Louise Ödlund (k), vid Linköpings
universitet, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar
om att utse sakkunniga enligt förslag.
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§ 4 Docentansökan i kemi med inriktning mot fasta tillståndets kemi (Per H.
Svensson)
Dnr: VL-2020-0146.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Per H. Svensson har ansökt om att bli antagen som docent i kemi med inriktning mot fasta
tillståndets kemi (eng.: Chemistry with a focus on Solid-State Chemistry). Skolchefen vid
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att professor Sven
Lidin (m), vid Lunds universitet, utses till sakkunnig.
Bakgrund: Ärendet bordlades på anställningsnämndens beredningsmöte 2021-01-21 och
skolan bads komplettera skolans yttrande med en tydligare motivering av nyttan för
KTH:s forskning och utbildning på avancerad nivå och forskarnivå enligt Fakultetsrådets
anvisningar. Reviderat yttrande från skolan har inkommit.
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.

§ 5 Docentansökan i bioteknologi med inriktning mot kolhydratteknik (Yves
Hsieh)
Dnr: VL-2019-0051.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Yves Hsieh har ansökt om att bli antagen som docent i bioteknologi med inriktning mot
kolhydratteknik (eng.: Biotechnology with specialization in Carbohydrate Engineering).
Skolchefen vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att
professor Henrik Stålbrand (m), vid Lunds universitet, utses till sakkunnig.
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att utse professor Anne Meyer vid Technical
University of Denmark, till sakkunnig 2020-03-12. Denne tidigare utsedd sakkunnig har
inte haft möjlighet att utföra uppdraget och skolan föreslår en ny sakkunnig.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att utse ny sakkunnig enligt förslag.
Anställningsnämnden beslutar även om att professor Anne Meyer fråntas sitt uppdrag
som sakkunnig fr.o.m 2021-08-26.

§ 6 Docentansökan i fysik med inriktning mot biologisk fysik (Stefan
Wennmalm)
Dnr: VL-2021-0053.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Johanna Johansson.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
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Stefan Wennmalm har ansökt om att bli antagen som docent i fysik med inriktning mot
biologisk fysik (eng.: Physics with specialization in Biological Physics). Skolchefen vid
skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår att professor Jonas Tegenfeldt (m), vid Lunds
universitet, 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.

§ 7 Anställningsnämndens arbete: statistik och summering av läsåret 2019/2020
Föredragande: Ordförande och sekreterare.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Ordförande och sekreterare föredrar föregående läsårs arbete i anställningsnämnden.
Nämnden diskuterar och ställer frågor. Tidsåtgången för vissa moment av
rekryteringsprocessen planeras att ses över framöver.

§ 8 Övriga frågor
Ordförande informerar att ett arbete för att revidera riktlinjen för anknytning som
affilierad fakultet och riktlinjen för anknytning som affilierad professor sker. Förslag på
två ändrade styrdokument är på remiss. Ärendet ska tas upp på kommande möte.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte är planerat till 7 september.

§ 10 Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Lagerstedt
Sekreterare

Anders Forsgren
Ordförande
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Justeringsperson
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