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§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. Monika Ek, ny ledamot 
i anställningsnämnden, presenterar sig och hälsas välkommen. 

a) Val av justeringsperson 
Monica Lindgren utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

b) Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns.                           

c) Fråga om jäv 
Folke Björk anmäler jäv för och deltar ej på § 2.  

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 lektor i betongbyggnad 

Dnr: VL-2021-0115. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Muriel Beser Hugosson, FFA ABE. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) har lämnat in en ansökan 
om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för lektor i 
betongbyggnad (eng.: Concrete Structures). 

Bakgrund: Ärendet bordlades på beredningen 2022-01-20. Skolan bads komplettera 
ansökan med förtydligande om omvärldsanalys med hänsyn till ämnets nuvarande 
ställning och potentiella utveckling internationellt och i Sverige, hur/var den lediga 
anställningen ska informeras om, och en reviderad profil. Skolan har inkommit med 
komplettering. 
Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2022-02-24 då Muriel Beser 
Hugosson, FFA vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), anmälde förhinder 
att delta på mötet. 
 
Muriel Beser Hugosson, FFA vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), 
föredrar ärendet och informerar om att skolan har beslutat att dra tillbaka ansökan. 
Ansökan ska ses över på grund av förändrat behov på skolan. Anställningsnämnden ställer 
frågor om ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet då skolan har beslutat att dra tillbaka 
ansökan. 

§ 3 Ansökan om befordran från lektor till professor i industriella 
informationssystem (Robert Lagerström) 
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Dnr: VL-2021-0153. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Pejman Parchami, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Robert Lagerström har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i industriella 
informationssystems (eng.: Industrial Information Systems). Ämnesområdet för 
befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning.  

Bakgrund: Robert Lagerström ansökte om befordran till professor januari 2021 (VL-2020-
0156) och fick avslag. Enligt ”Riktlinje till anställningsordningen” avsnitt 3.3.2 kan lektor 
lämna in ansökan högst en gång vartannat år. Enligt avsnitt 3.3.1.4 kan skola anhålla om 
ett undantag från denna regel. Undantag har blivit beviljats av anställningsnämndens 
ordförande.  

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 elektroteknik och datavetenskap föreslår att professor Simone 
Fischer-Hübner (k), vid Karlstads universitet, och professor Riccardo Scandariato (m), vid 
Hamburg University of Technology, Tyskland, utses till sakkunniga.  

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

§ 4 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor i polymera material 
med inriktning mot polymerfysik (Anna Svagan Hanner) 

Dnr: VL-2021-0091. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Pejman Parchami, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Anna Svagan Hanner har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i 
polymera material med inriktning mot polymerfysik (eng.: Polymer Materials with 
specialization in Polymer Physics). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som 
för sökandes nuvarande anställning. 

Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2022-01-18. Nämnden 
noterade att föreslagen manlig sakkunnig är docent vid KTH sedan 2001, har varit 
adjungerad professor vid KTH 2011-2019 och i publikationer från 2021 anger att han är 
affilierad både till Karlstads Universitet och KTH. Nämnden bad skolan att inkomma med 
förtydligande om att föreslagen manlig sakkunnig är extern i förhållande till KTH enligt 
Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 3.3.5, alternativt ge förslag på 
ny manlig sakkunnig som har större avstånd till KTH. 
Skolan har inkommit med förslag på en ny manlig sakkunnig. 
 
Biträdande lektor till lektor: Vid bedömning av ansökan om befordran till lektor tillämpas 
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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 kemi, bioteknologi och hälsa föreslår att biträdande professor 
Anna Ström (k), vid Chalmers Tekniska Högskola, och reader Koonyang Lee (m), vid 
Imperial College London, Storbritannien, 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 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 6 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat till 24 mars. 

§ 7 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Kerstin Lagerstedt 

Sekreterare 

 

Anders Forsgren 

Ordförande 

Justeringsdatum:  

 

Monica Lindgren 

Justeringsperson 
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