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PROTOKOLL Datum 
2021-11-04                                              

Diarienummer 
VL-2021-0034 

Anställningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
17/2021 

Datum för mötet: 
2021-11-04 kl. 9.00-12.00 

Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11 
(inkl. digitalt zoom-möte)  
 
Närvarande (beslutande): 
 
Lärarrepresentanter: 
Anders Forsgren, dekanus, ordförande  
Anna Wistrand, professor, vice ordförande  
Folke Björk, professor  
Linda Lundström, professor 
Britt Östlund, professor 
 
Studeranderepresentanter: 
Amanda Andrén, studeranderepresentant 

Frånvarande ledamöter:  
Monica Lindgren, professor 
Ulf Olofsson, professor 
Mikael Skoglund, professor 
Mats Wallin, professor 
Federico Izzo, doktorandrepresentant 
 
Närvarande med yttranderätt: 
 
Fackliga representanter: 
Charlotte Hurdelbrink, SACO  
Katarina Warfvinge, ST 

Handläggare PA GVS:  
Dilek Gür 
Johanna Johansson 
Kerstin Lagerstedt 
Jennifer Lindholm 
Felix Olofsson 
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PROTOKOLL Datum Diarienummer 
Anställningsnämndens möte 2021-11-04 VL-2021-0034 

Föredragande: 
Lars Nordström, FFA EECS och Henrik Artman, prefekt på HCT EECS, § 2 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. Felix Olofsson, ny på 
lärartillsättningar fr.o.m 1 november presenteras på mötet. 

a) Val av justeringsperson 
Folke Björk utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

b) Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns.                           

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

d) Föregående möte 
Föregående mötesprotokoll är justerat. 

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

Anställningsnämnden beslutade 2021-05-06 om att sakkunnigbedömning skulle ske och 
beslutade om att utse sakkunnig enligt inlämnat förslag för VL-2021-0019 Docentansökan 
i planering och beslutsanalys med inriktning mot strategier för hållbar utveckling (eng.: 
Planning and Decision Analysis with specialization in Strategies for Sustainable 
Environment) (Elisabeth Ekener). Under processens gång har det uppmärksammats att 
det engelska ämnesområdet är felaktigt i protokollet. Ordförande informerar om att 
ämnesområde för ärendet har rättats till ”Planning and Decision Analysis with 
specialization in Strategies for Sustainable Development” i docentbeslutet.” 

§ 2 Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) 
för ett biträdande lektorat i datalogi med inriktning mot 
interaktionsteknologier  

Dnr: VL-2021-0118. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Lars Nordström, FFA EECS och Henrik Artman, prefekt på HCT EECS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har lämnat in en 
ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för biträdande 
lektor i datalogi med inriktning mot interaktionsteknologier (eng. Computer Science with 
specialization in Interaction Technologies).  

Inför mötet har skolan betts om reviderad profil där kopplingen mellan ämnesområdet 
och arbetsuppgifter och bedömningsgrunder förtydligas. Skolan har inför mötet lämnat in 
en reviderad profil. 
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Anställningsnämndens möte 2021-11-04 VL-2021-0034 

Lars Nordström, FFA, och Henrik Artman, prefekt HCT, vid skolan för elektroteknik och 
datavetenskap (EECS) föredrar ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och 
diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Nämnden ber om ett 
förtydligande gällande beskrivning av profilens ämnesinriktning och hur den passar in i 
övrig verksamhet på avdelnings-, skol- och KTH-nivå enligt Riktlinje till 
anställningsordningen (V-2019-0630). Särskilt ämnesområdet och dess koppling till 
arbetsuppgifter och bedömningsgrunder behöver tydliggöras. 

§ 3 Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i datadriven cell- 
och molekylärbiologi 

Dnr: VL-2021-0076. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Johanna Johansson, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 45 sökande varav 15 kvinnor och 30 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har en 
sökt anställningen. Vice skolchef och FFA Mark Pearce vid skolan för teknikvetenskap 
(SCI) föreslår att professor Sören Hauberg (m), vid Technical University of Denmark, och 
professor Kersti Hermansson (k), vid Uppsala universitet, utses till sakkunniga. 

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

§ 4 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor i energiteknik med 
inriktning mot förnybara energikällor (Justin NingWei Chiu) 

Dnr: VL-2021-0101. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Jennifer Lindholm. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Justin NingWei Chiu har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i 
energiteknik med inriktning mot förnybara energikällor (eng.: Energy Technology with 
specialization in Renewable Energy Sources). Ämnesområdet för befordran ska vara 
detsamma som för sökandes nuvarande anställning. 

Bakgrund: Ärendet togs upp på beredningen 2021-10-14 men bordlades då den föreslagna 
kvinnliga sakkunniga hade sampublicerat med sökande. Nytt förslag på kvinnlig 
sakkunnig har inkommit från skolan. 

Lektor till professor: Vid bedömning av ansökan tillämpas 4 kap. 3 § 
högskoleförordningen samt Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - avsnitt 1.1: 
Professor. 
 
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. 
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Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management föreslår att professor Natasa 
Nord (k), vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge, och lektor 
Uros Stritih (m), University of Ljubljana, Slovenien, utses till sakkunniga.  
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunniga enligt förslag. 

§ 5 Docentansökan i datalogi med inriktning mot systemsäkerhet (Roberto 
Guanciale) 

Dnr: VL-2021-0108. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Roberto Guanciale har ansökt om att bli antagen som docent i datalogi med inriktning mot 
systemsäkerhet (eng.: Computer Science with specialization in System Security).  
Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår i en skrivelse 
att professor Frank Piessens (m), vid KU Leuven, Belgien, utses till sakkunnig.  

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

§ 6 Docentansökan i fysik med inriktning mot kvantteknologi (Ali Elshaari) 

Dnr: VL-2021-0103. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Johanna Johansson, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Ali Elshaari har ansökt om att bli antagen som docent i fysik med inriktning mot 
kvantteknologi (eng.: Physics with specialization in Quantum Technology). Skolchefen vid 
skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår i en skrivelse att professor Stefan Kröll (m), vid 
Lunds universitet, utses till sakkunnig.  

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

§ 7 Docentansökan i medieteknik med inriktning mot hållbarhet (Daniel 
Pargman) 

Dnr: VL-2021-0116. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Johanna Johansson, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Daniel Pargman har ansökt om att bli antagen som docent i medieteknik med inriktning 
mot hållbarhet (eng.: Media Technology with a specialization in Sustainability). 
Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår i en skrivelse 
att professor Jonas Löwgren (m), vid Linköpings universitet, utses till sakkunnig.  
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. 
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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.   

§ 8 Information om revidering av intranätssidorna för ansökan om befordran 
och CV-mall med bilaga pedagogisk portfölj vid KTH 

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 processen för befordringsansökningar på KTH. Det avser 
speciellt att förtydliga information om huvudhandledarskap vid ansökan om befordran till 
professor.  

Nästa period för ansökan om befordran till professor och lektor infaller den 1-31 januari 
2022. Inför denna omgång under oktober 2021 har KTH:s intranätssidor för ansökan om 
befordran och CV-mall med bilaga pedagogisk portfölj reviderats för att anpassas till 
gällande regelverk. Detta förtydligande ska säkerställa att samtliga parter förstår vad som 
förväntas av dem i processen.  

Anställningsnämnden diskuterar frågan. 

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat 18 november. 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Kerstin Lagerstedt 

Sekreterare 

 

Anders Forsgren 

Ordförande 

Justeringsdatum:  
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Folke Björk 
 
Justeringsperson 

Justeringsdatum:  

  

 

 

 


