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PROTOKOLL Datum 
2022-04-07                                              

Diarienummer 
VL-2022-0007, 2.5.1

Anställningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
7/2022 

Datum för mötet: 
2022-04-07 kl. 9.00-12.00 

Plats för mötet: 
Digitalt zoom-möte. 

Närvarande (beslutande): 
 
Lärarrepresentanter: 
Anders Forsgren, dekanus, ordförande  
Anna Wistrand, professor, vice ordförande, ej § 3 och § 5  
Folke Björk, professor  
Monica Ek, professor 
Monica Lindgren, professor 
Linda Lundström, professor 
 
Studeranderepresentanter: 
Studeranderepresentant ej närvarande. 

Frånvarande ledamöter:  
Ulf Olofsson, professor  
Mikael Skoglund, professor 
Mats Wallin, professor 
 
Närvarande med yttranderätt: 
 
Fackliga representanter: 
Chamindie Senaratne, SACO 

Handläggare PA GVS:  
Dilek Gür 
Kerstin Lagerstedt 
Jennifer Lindholm 
Pejman Parchami-Araghi 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 
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Anställningsnämndens möte 2022-04-07 VL-2022-0007, 2.5.1 

a) Val av justeringsperson 
Linda Lundström utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

b) Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns.                           

c) Fråga om jäv 
Anna Finne Wistrand anmäler jäv för och deltar ej på § 3 och § 5.  

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 befordran från lektor till professor i datalogi med inriktning mot 
programvaruteknik (Elena Troubitsyna) 

Dnr: VL-2021-0147. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Dilek Gür, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Elena Troubitsyna har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor 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. 

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 Tiziana 
Margari (k), vid University of Limerick, Irland, och professor Aad van Moorsel (m), vid 
Newcastle University, Storbritannien, utses till sakkunniga. 

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

§ 3 Ansökan om befordran från lektor till professor i fiber- och polymerteknologi 
(Karin Odelius) 

Dnr: VL-2021-0138. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Pejman Parchami, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Karin Odelius har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i fiber- och 
polymerteknologi - biobaserade funktionella material (eng.: Polymer Technology with 
specialization in Processing of Polymeric Materials). Ämnesområdet för befordran ska 
vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. 
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Bakgrund: Ärendet bordlades på beredningen 2022-02-17. Skolan bads komplettera med 
en aktuell CV och publikationer för manlig sakkunnig. Skolan har inkommit med 
komplettering. 

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 Steven M. 
Howdle (m), vid University of Nottingham, Storbritannien, och professor Rachel Kerry 
O’Reilly (k), vid University of Birmingham, Storbritannien, utses till sakkunniga. 

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

§ 4 Ansökan om befordran från lektor till professor i metagenomik (Anders 
Andersson) 

Dnr: VL-2021-0139. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Pejman Parchami, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Anders Andersson har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i metagenomik 
(eng.: Metagenomics). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes 
nuvarande anställning. 

Bakgrund: Ärendet bordlades på beredningen 2022-02-17. Skolan bads komplettera med 
en information om pedagogisk meritering för manlig sakkunnig. Skolan har inkommit 
med komplettering. 

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 Dan 
Andersson (m), vid Uppsala Universitet, och professor Sara Hallin (k), vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, 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 Ansökan om befordran från lektor till professor i polymerteknologi med 
inriktning mot polymera materials bearbetning (Richard Olsson) 

Dnr: VL-2022-0012. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Pejman Parchami, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
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Richard Olosson har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i polymera 
materials bearbetning (eng.: Polymer Technology with specialization in Processing of 
Polymeric materials). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes 
nuvarande anställning. 

Bakgrund: Ärendet bordlades på beredningen 2022-02-17. Skolan bads komplettera med 
en information om pedagogisk meritering för manlig sakkunnig och sakkunnigas tidigare 
utvärdering av sökandes docentur. Skolan har inkommit med komplettering. 

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 Kristiina 
Oksman (k), vid Luleå tekniska universitet, och professor Mikael Skrifvars (m), vid 
Högskolan i Borås, utses till sakkunniga. 

Beslut: Nämnden noterar att information om handledning på forskarnivå inte framgår 
tydligt av ansökan och återremitterar till fortsatt beredning för att få detta förtydligat. 
 

§ 6 Docentansökan i datavetenskap med inriktning mot hårdvaruacceleratorer 
(Artur Podobas)      

Dnr: VL-2022-0024. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Artur Podobas har ansökt om att bli antagen som docent i datavetenskap med inriktning 
mot hårdvaruacceleratorer (eng.: Computer Science with a specialization in Hardware 
Accelerators). Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår i 
en skrivelse att professor Ioannis Sourdis (m), vid Chalmers tekniska högskola, utses till 
sakkunnig. 

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

§ 7 Docentansökan i energiteknik (Justin Chiu)  

Dnr: VL-2022-0019. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Justin Chiu har ansökt om att bli antagen som docent i energiteknik (eng.: Energy 
Technology). Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i 
en skrivelse att professor Natasa Nord (k), vid NTNU, Norge, utses till sakkunnig. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. 
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§ 8 Skolornas fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplaner inför 
kvalitetsdialogen 

Föredragande: Anders Forsgren, ordförande. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Bakgrund: Skolornas fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplaner har lämnats in 
som underlag till kvalitetsdialogen. Som ett led i kvalitetsdialogen bads ledamöterna läsa 
en eller ett par planer inför mötet.  

Anställningsnämndens ledamöter diskuterar och ger synpunkter på planerna under mötet. 

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat till 21 april. 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Kerstin Lagerstedt 

Sekreterare 

 

Anders Forsgren 

Ordförande 

Justeringsdatum:  

 

Linda Lundström 

Justeringsperson 

Justeringsdatum:  


