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PROTOKOLL Datum 
2022-05-16 

Diarienummer 
V-2022-0007 

Universitetsstyrelsens möte 

Protokoll nummer: 3/2022 

Datum för mötet: 16 maj 2022 kl. 17.00 – 18.00 
 
Plats för mötet: Deltagandet sker via mötesverktyget Zoom 

Deltagande 
Pia Sandvik, ordförande 
Mikael Östling, prorektor 

Ledamöter utsedda av regeringen: 
Bertil Andersson 
Christina Forsberg 
Bjarne Foss 
Jacob Gramenius 
Christian Levin 
Anna Sandström 

Ledamöter utsedda av lärarna: 
Hjalmar Brismar 
Ulrica Edlund 
Nicole Kringos 

Ledamöter utsedda av THS: 
Teodor Elmfeldt 
Charley Jönsson 
Mohammad Abuasbeh 

Företrädare för anställda: 
Charlotte Hurdelbrink, SACO 
Susanna Elfving Blomster, ST 

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande) 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 

Frånvarande:  
Ola Asplund 
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§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet. 

§ 1.1 Val av justerare 
Jacob Gramenius utses att, tillsammans med ordförande och prorektor, justera mötets 
protokoll. 

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar 
Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar. 

§ 2 Skrivelser från skolkollegier avseende beslut att kalla professor 
(V-2022-0357) 

Skrivelser från KTH:s skolkollegier och från prefekterna på ABE-skolan har inkommit till 
universitetsstyrelsen. Skrivelserna har sin grund i ett ärende om kallelse till professor vid 
KTH.  

Universitetskanslersämbetet har utifrån en inkommen anmälan av hanteringen av samma 
fall begärt ett yttrande angående handläggningen av ärendet (V-2022-0335). 

Universitetsdirektören föredrar ärendet. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• Uppdra åt ordförande att tillsätta en utredning av processen vid kallelsen.  

Utredningen ska dels innefatta en översyn av handläggningen i det aktuella 
ärendet med utgångspunkt i UKÄ:s begäran om yttrande, dels en kartläggning av 
tidigare kallelseförfaranden vid KTH och en övergripande analys av 
anställningsordning vid KTH och riktlinje till anställningsordningen.  

Resultatet av utredningen ska presenteras vid universitetsstyrelsens möte 17 juni 
2022. 

Utredningen ska genomföras av en extern person, företrädesvis med juridisk 
ämneskompetens och med erfarenhet av anställningar inom högskolan och 
förståelse för det akademiska sammanhanget. 

Universitetsdirektören uppdras att stödja ordförande i arbetet. 
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§ 3 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

 

Vid protokollet 

 

Karin Almgren 
Sekreterare 

 

 

Pia Sandvik    Mikael Östling 
Ordförande    Prorektor 

Justeringsdatum: 2022-05-24  Justeringsdatum: 2022-05-23 

 

 

Jacob Gramenius 
Justerare 

Justeringsdatum: 2022-05-24 
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