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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
a) Val av justeringsperson
Mikael Skoglund utses att jämte ordföranden justera protokollet utom § 5. Linda
Lundström utses som justerare för § 5.
b) Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns. Under mötet ställer ordförande om fråga om ärendet
VL-2021-0055 kan hanteras direkt på mötet. Anställningsnämnden godkänner och
beslutar att ärendet hanteras direkt på mötet.
c) Fråga om jäv
Mikael Skoglund anmäler jäv för och deltar ej på § 5.
d) Meddelanden
Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som kommit för kännedom till
anställningsnämnden.

§ 2 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor i datalogi med
inriktning mot programvaruteknik (Musard Balliu)
Dnr: VL-2021-0089.
KS-Kod: 2.5.2.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt, PA GVS.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Musard Balliu har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i datalogi
med inriktning mot programvaruteknik (eng.: Computer Science with specialization in
Software Engineering). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för
sökandes nuvarande anställning.
Bitr. 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.
Vice skolchef Lars Nordström vid skolan för elektroteknik och datavetenskap föreslår att
lektor Limin Jia (k), vid Carnegie Mellon University, USA, och professor Thomas Jensen
(m), vid INRIA/University of Copenhagen, Danmark, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar
om att utse sakkunniga enligt förslag.

§ 3 Ansökan om befordran från befordran från lektor till professor i
strömningsmekanik (Christophe Duwig)
Dnr: VL-2021-0008.
KS-Kod: 2.5.2.
Föredragande: Pejman Parchami, PA GVS.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Christophe Duwig har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i
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strömningsmekanik (eng.: Fluid Mechanics). Ämnesområdet för befordran ska vara
detsamma som för sökandes nuvarande anställning.
Bakgrund: Ärendet bordlades på beredningen 2021-03-04. Föreslagen kvinnlig sakkunnig
hade sampublicerat med sökande. Anställningsnämnden bad skolan inkomma med nytt
förslag. Skolan har inkommit med nytt förslag.
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 kemi, bioteknologi och hälsa föreslår att professor Eva Gutheil,
vid University of Heidelberg, Tyskland, och professor Luc Vervisch, vid Normandie
Université, Frankrike, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar
om att utse sakkunniga enligt förslag.

§ 4 Docentansökan i bioteknologi med inriktning mot spatiell biologi (Stefania
Giacomello), CBH
Dnr: VL-2021-0095.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Stefania Giacomello har ansökt om att bli antagen som docent i bioteknologi med
inriktning mot spatiell biologi (eng.: Biotechnology with specialization in Spatial Biology).
Skolchefen vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att
professor Ove Nilsson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), utses till sakkunnig.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Den föreslagna manliga
sakkunniga har sampublicerat med sökande. Enligt Fakultetsrådets anvisning om
antagning som docent (V-2019-0607) ska det inte finnas någon omständighet som kan
antas utgöra jäv mot sakkunnig. Anställningsnämnden ber skolan lämna in förslag på ny
manlig sakkunnig i ärendet.

§ 5 Övriga frågor
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 ej sänts ut. Ärendet hanteras på mötet.
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.
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2021-06-17 och bad
skolan att inkomma med förslag på ny manlig sakkunnig. Nämnden fann inte att det var
visat att manlig sakkunnig kan anses vara vetenskapligt och pedagogiskt meriterad väl
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över kraven som gäller för den befattning som den aktuella anställningen gäller. Skolan
inkom med ett nytt förslag på manlig sakkunnig till anställningsnämndens möte 2021-0907 och nämnden beslutade att bordlägga ärendet med samma motivation som tidigare och
bad skolan att inkomma med förslag på ny manlig sakkunnig. Skolan har nu inkommit
med förslag på ny manlig sakkunnig. Förslaget har inte inkommit i tid för att skickas ut till
dagens möte. Dock har ordförande i samråd med sekreterare bedömt att det på grund av
kort kvarvarande anställningstid för sökande i tillägg till att ansökan tidigare hanterats två
gånger i nämnden föreligger synnerliga skäl för att fråga nämnden om ärendet kan
hanteras som övrig fråga. Ordförande ställer fråga till nämnden om ärendet kan hanteras
på detta sätt.
Bitr. 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 Carolina
Wählby, vid Uppsala Universitet, och professor Karl Åström, vid Lunds Universitet,
Sverige, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att hantera ärendet som övrig fråga.
Anställningsnämnden beslutar också om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om
att utse sakkunniga enligt förslag

§ 6 Nästa möte
Nästa möte är planerat att hållas 7 oktober.

§ 7 Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Lagerstedt
Sekreterare

Anders Forsgren
Ordförande
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