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§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 

a) Val av justeringsperson 
Anna Wistrand utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

b) Fastställande av föredragningslista 
Amelie Eriksson Karlström, FFA CBH, har anmält förhinder att delta på mötet. 
Ärenden§ 2-3 utgår från föredragningslistan. Reviderad föredragningslista godkänns.                           

c) Fråga om jäv 
Samtliga nämndledamöter meddelar att de inte har något jäv. 

d) Föregående möte 
Föregående mötesprotokoll är justerat. 

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

§ 2 Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) 
för adjunkt i kemiteknik 

Dnr: C-2021-1797. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Amelie Eriksson Karlström, FFA CBH 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) har lämnat in en ansökan 
om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för adjunkt i 
kemiteknik (eng.: Chemical Engineering). 
 
Amelie Eriksson Karlström, FFA vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), har 
anmält förhinder att delta på mötet.  

Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet. 

§ 3 Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) 
för adjunkt i ergonomi 

Dnr: C-2020-1330. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Amelie Eriksson Karlström, FFA CBH. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) har lämnat in en ansökan 
om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för adjunkt i ergonomi 
(eng: Ergonomics). 

Bakgrund: Ärendet bordlades på beredningen 2021-08-31. Skolan bads om komplettering 
med ytterligare motivering av vald nivå och en plan över hur adjunktanställningen passar 
in i övrig verksamhet. Skolan har lämnat in komplettering. 
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Amelie Eriksson Karlström, FFA vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), har 
anmält förhinder att delta på mötet.  

Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet. 

§ 4 Ansökan om befordran från lektor till professor/biträdande lektor till lektor 
(Sökande) 

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. 

Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2021-03-11 . Den 
föreslagne manlige sakkunnige hade sampublicerat med sökande och 
anställningsnämnden bad även sökande om förtydligad information om 
huvudhandledarskap. Sökande inkom med komplettering och skolan gav förslag på ny 
manlig sakkunnig.  Anställningsnämnden beslutade igen att bordlägga ärendet 2021-06-
17. Nämnden önskar att skola föreslår en manlig sakkunnig med ett större avstånd till 
sökande enligt Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 3.3.5. Skolan 
har inkommit med förslag på ny manlig sakkunnig. 

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 Brian Fath (m), vid 
Towson University, USA, utses till sakkunniga. 

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

§ 5 Nya informationssidor till potentiella sakkunniga och den som frågar 
potentiell sakkunnig 
Föredragande: Ordförande och sekreterare. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Bakgrund: Det har i olika sammanhang, bland annat i anställningsnämnden, identifierats 
ett behov av att förtydliga och förbättra processen vid tillfrågan av potentiell sakkunnig. 
Det avser speciellt att förtydliga den information om uppdraget som ges i samband med 
tillfrågan av potentiell sakkunnig, både för den som tillfrågar och för potentiell sakkunnig. 
Detta förtydligande ska säkerställa att samtliga parter förstår vad som förväntas av dem i 
processen. Särskilt viktigt är att säkerställa att potentiell sakkunnig förstår vad uppdraget 
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omfattar och vad jäv innebär, samt att det tydligt framgår att denne är villig att utföra 
uppdraget och att jäv inte föreligger. 

Ordförande och sekreterare har tagit fram preliminära informationssidor på KTH:s 
intranät avseende utlysta ärenden och befordran (professor, lektor och biträdande lektor), 
adjungerad professor och docent, som kommer att börja användas inom kort. Nämnden 
ges möjlighet att kommentera sidorna. 
 
Anställningsnämnden diskuterar och ställer frågor. 

§ 6 Övriga frågor 

Anställningsnämnden diskuterar ansökan om befordran till professor och speciellt 
anställningsordningens lydelse att den sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för 
åtminstone en doktorand som erhållit doktorsexamen. Anställningsnämnden konstaterar 
att detta är tydligt men att texten på webb och i cv-mall kan behöva ses över. 

§ 7 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat till 21 oktober. 

§ 8 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 
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Sekreterare 
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Ordförande 
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