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Närvarande med yttranderätt: 

Fackliga representanter:  
Chamindie Senaratne, SACO 

Handläggare PA GVS:  
Helena Brandel 
Katarina Bröms 
Dilek Gür 
Kerstin Lagerstedt 
Jennifer Lindholm 
Felix Olofsson  
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PROTOKOLL Datum Diarienummer
Anställningsnämndens möte 2022-08-25 VL-2022-0007, 2.5.1 

Föredragande: 
Natalia Skorodumova, FFA ITM, § 2 

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 

a) Val av justeringsperson
Gunnar Karlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

b) Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

c) Fråga om jäv
Monica Lindgren anmäler jäv för och deltar ej på § 2. Folke Björk anmäler jäv för och
deltar ej på § 6. Anna Wistrand anmäler jäv för och deltar ej på § 7. Mats Wallin utses
till ordförande på § 7.

d) Föregående möte
Föregående mötesprotokoll för mötena 2022-06-16, 2022-06-27 och 2022-08-11 är
justerade.

e) Meddelanden
Ordförande informerar om meddelanden och beslut som kommit för kännedom till
anställningsnämnden.

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

Dnr: M-2022-1128. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Natalia Skorodumova, FFA ITM. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) har lämnat in en 
ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för en adjunkt 
i industriell marknadsföring (eng.: Industrial Marketing). 

Natalia Skorodumova, FFA vid skolan för industriell teknik och management (ITM) 
föredrar ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  

Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 
Anställningsnämnden ber skolan att i ansökan ge ökad motivering av vald nivå och hur 
den passar in i övrig verksamhet på avdelnings-, skol- och KTH-nivå enligt Riktlinje till 
anställningsordningen (V-2019-0630) avsnitt 2.5.1 och 2.5.2, och särskilt förtydliga 
anställningens innehåll gällande livslångt lärande.  

§ 3 Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i datadriven
produktionslogistik 

Dnr: VL-2022-0008. 
KS-Kod: 2.5.1. 
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Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Det finns fyra sökande varav en kvinna och tre män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har en 
sökt anställningen. Skolchef vid skolan för industriell teknik och management (ITM) 
föreslår att lektor Jenny Bäckstrand (k), vid Högskolan i Jönköping (JTH), och biträdande 
professor Luis Ribeiro (m), vid Linköpings universitet, utses till sakkunniga. 

Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2022-06-16 då 
föreslagen kvinnlig sakkunnig anmälde jäv i ärendet före mötet och skolan återtog 
förslaget. 

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

§ 4 Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektorat i talteknologi

Dnr: VL-2022-0013. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Dilek Gür, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Det finns 6 sökande varav 2 kvinnor och 4 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 1 
sökt anställningen. Vice skolchef Lars Nordström vid skolan för elektroteknik och 
datavetenskap (EECS) föreslår att professor Bernd Möbius (m), vid Saarland University, 
Tyskland, och professor Isabel Trancoso (k), vid Instituto Superior Técnico, Portugal, 
utses till sakkunniga. 

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

§ 5 Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i maskininlärning
och autonoma system 

Dnr: VL-2022-0038. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Dilek Gür, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Det finns 42 sökande varav 5 kvinnor och 37 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 2 
sökt anställningen. Vice skolchef Lars Nordström vid skolan för elektroteknik och 
datavetenskap (EECS) föreslår att professor Amy Loutfi (k), vid Örebro Universitet, och 
lektor Nick Hawes (m), vid University of Oxford, Storbritannien, utses till sakkunniga.  

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

§ 6 Förslag på ny sakkunnig för ansökan om befordran från biträdande lektor till
lektor i strömnings- och klimatteori med byggnadstekniska tillämpningar 
(Wei Liu) 
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Dnr: VL-2022-0037. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Katarina Bröms, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Wei Liu har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i strömnings- och 
klimatteori, med inriktning mot byggnadstekniska tillämpningar (eng.: Fluid and Climate 
Theory with specialization in Technical Building Applications). Ämnesområdet för 
befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. 

Bitr. 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.  

Stf. skolchef vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad föreslår att Risto Kosonen (m), 
lektor vid Aalto-universitet och ”distinguished professor” vid Nanjing Tech, utses till 
sakkunnig. 

Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade 2022-06-02 att sakkunniggranskning ska ske 
och utsåg professor Philomena Bluyssen, TU Delft, Nederländerna och professor Bert 
Blocken, Eindhoven University of Technology, Nederländerna till sakkunniga. Professor 
Bert Blocken meddelade senare att han inte kan ta på sig uppdraget. Skolan har den 6 juli 
2o22 inkommit med förslag på att Risto Kosonen utses till ny manlig sakkunnig. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att utse sakkunnig enligt förslag. 
Anställningsnämnden beslutar om att professor Bert Blocken fråntas sitt uppdrag fr.o.m 
2022-08-25. 

§ 7 Ansökan om befordran från lektor till professor i polymera materials
bearbetning (Richard Olsson) 

Dnr: VL-2022-0012. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  

Richard Olsson har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i polymera 
materials bearbetning (eng.: Processing of Polymeric Materials). Ämnesområdet för 
befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. 

Bakgrund: Ärendet har tidigare bordlagts i beredningar under våren 2022 i väntan på 
kompletteringar från sökande och utseende av en vice ordförande i anställningsnämnden. 
Kompletteringar har inkommit och vice ordförande har utsetts. 

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. 
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Beslut: Enligt anställningsordningen avsnitt 1.1.3.1 (V-2019-0560) ska den sökande 
uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning på forskarnivå. Härmed 
avses att sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för åtminstone en doktorand som 
erhållit doktorsexamen. Med huvudhandledarskap avses ansvarstagande för hela 
processen från rekrytering och antagning till examen, samt aktivt arbete med handledning 
både i kurser på forskarnivå och i själva avhandlingsarbetet. Enligt KTH:s Riktlinje om 
utbildning på forskarnivå avsnitt 5.1. är antagning som docent ett krav för att utses till 
huvudhandledare. Anställningsnämnden konstaterar att detta krav om 
huvudhandledarskap ska vara uppfyllt om det inte föreligger särskilda omständigheter. 
Anställningsnämnden diskuterar huvudhandledarskap och finner det ej styrkt av ansökan 
inklusive bifogade intyg att den sökande ännu har tagit det helhetsansvar för någon 
doktorand som avses i anställningsordningen. Baserat på detta beslutar 
anställningsnämnden att rekommendera rektor att avslå ansökan.  

Befordringsnämndens vice-ordförande har efter mötet innan protokollet justeras tagit del 
av bedömningen och delar anställningsnämndens bedömning att rekommendera rektor 
att avslå ansökan.  

§ 8 Ansökan om befordran från lektor till professor i mikrosystemteknik med
inriktning mot medicinteknik (Niclas Roxhed) 

Dnr: VL-2021-0145. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  

Niclas Roxhed har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i 
mikrosystemteknik med inriktning mot medicinteknik (eng.: Microsystems with 
specialization in Medical Technology). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma 
som för sökandes nuvarande anställning.  

Bakgrund: Ärendet bordlades på beredning under våren 2022 i väntan på kompletteringar 
från manlig sakkunnig och sökande. Kompletteringar har inkommit. 

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 Maria 
Tenje (k), vid Uppsala universitet, och professor Fredrik Nikolajeff (m), vid Luleå tekniska 
universitet, utses till sakkunniga. 

Beslut: Enligt anställningsordningen avsnitt 1.1.3.1 (V-2019-0560) ska den sökande 
uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning på forskarnivå. Härmed 
avses att sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för åtminstone en doktorand som 
erhållit doktorsexamen. Med huvudhandledarskap avses ansvarstagande för hela 
processen från rekrytering och antagning till examen, samt aktivt arbete med handledning 
både i kurser på forskarnivå och i själva avhandlingsarbetet. Enligt KTH:s Riktlinje om 
utbildning på forskarnivå avsnitt 5.1. är antagning som docent ett krav för att utses till 
huvudhandledare. Anställningsnämnden konstaterar att detta krav om 
huvudhandledarskap ska vara uppfyllt om det inte föreligger särskilda omständigheter. 
Anställningsnämnden diskuterar huvudhandledarskap och finner det ej styrkt av ansökan 
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inklusive bifogade intyg att den sökande ännu har tagit det helhetsansvar för någon 
doktorand som avses i anställningsordningen. Baserat på detta beslutar 
anställningsnämnden att rekommendera rektor att avslå ansökan.  

Befordringsnämndens vice-ordförande har efter mötet innan protokollet justeras tagit del 
av bedömningen och delar anställningsnämndens bedömning att rekommendera rektor 
att avslå ansökan. 

§ 9 Ansökan om befordran från lektor till professor i effektelektronik för HVDC- 
och FACTS-teknologier (Staffan Norrga) 

Dnr: VL-2021-0144. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  

Staffan Norrga har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i effektelektronik 
för HVDC- och FACTS-teknologier (eng.: Power Electronics for HVDC and FACTS 
Technologies). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes 
nuvarande anställning.  

Bakgrund: Ärendet bordlades på beredning under våren 2022 i väntan på kompletteringar 
från sökande. Kompletteringar har inkommit. 

Lektor till professor: Vid bedömning av ansökan tillämpas 4 kap. 3 § 
högskoleförordningen samt Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - avsnitt 1.1: 
Professor. 

Vice skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap föreslår att professor 
Xavier Guillaud (m), vid Ecole Centrale de Lille, Frankrike, och professor Sibylle 
Dieckerhoff (k) vid Technical University of Berlin, Tyskland, utses till sakkunniga. 

Beslut: Enligt anställningsordningen avsnitt 1.1.3.1 (V-2019-0560) ska den sökande 
uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning på forskarnivå. Härmed 
avses att sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för åtminstone en doktorand som 
erhållit doktorsexamen. Med huvudhandledarskap avses ansvarstagande för hela 
processen från rekrytering och antagning till examen, samt aktivt arbete med handledning 
både i kurser på forskarnivå och i själva avhandlingsarbetet. Enligt KTH:s Riktlinje om 
utbildning på forskarnivå avsnitt 5.1. är antagning som docent ett krav för att utses till 
huvudhandledare. Anställningsnämnden konstaterar att detta krav om 
huvudhandledarskap ska vara uppfyllt om det inte föreligger särskilda omständigheter. 
Anställningsnämnden diskuterar huvudhandledarskap och finner det ej styrkt av ansökan 
inklusive bifogade intyg att den sökande ännu har tagit det helhetsansvar för någon 
doktorand som avses i anställningsordningen. Baserat på detta beslutar 
anställningsnämnden att rekommendera rektor att avslå ansökan.  

Befordringsnämndens vice-ordförande har efter mötet innan protokollet justeras tagit del 
av bedömningen och delar anställningsnämndens bedömning att rekommendera rektor 
att avslå ansökan.  

§ 10 Docentansökan i teknik och hälsa med inriktning mot omgivningsfysiologi
(Michail Keramidas) 
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Dnr: VL-2022-0054. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Michail Keramidas har ansökt om att bli antagen som docent i teknik och hälsa med 
inriktning mot omgivningsfysiologi (eng.: Technology and Health with specialization in 
Environmental Physiology).  

Skolchefen vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att 
professor Stephen Cheung (m), vid Brock University, Kanada, utses till sakkunnig. 

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

§ 11 Docentansökan i cirkulära tillverkningssystem (Farazee Mohammad
Abdullah Asif) 

Dnr: VL-2022-0073. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Farazee Mohammad Abdullah Asif har ansökt om att bli antagen som docent i cirkulära 
tillverkningssystem (eng.: Circular Manufacturing Systems). Skolchefen vid skolan för 
industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att professor Tomohiko 
Sakao (m), vid Linköpings universitet, utses till sakkunnig. 

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

§ 12 Docentansökan i miljöteknik med inriktning mark- och vattenteknik
(Agnieszka Renman) 

Dnr: VL-2022-0043. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Felix Olofsson, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Agnieszka Renman har ansökt om att bli antagen som docent i miljöteknik med inriktning 
mark- och vattenteknik (eng.: Environmental Engineering with specialization in Land and 
Water Engineering). Skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 
föreslår i en skrivelse att professor Björn Vinnerås (m), vid SLU, utses till sakkunnig.  

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

§ 13 Diskussion kring att utse befordringsnämndens vice ordförande
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Föredragande: Ordförande. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Ordförande informerade om processen att utse ordförande och ledamöter i 
befordringsnämnden på anställningsnämndens möte 2022-08-11. Dekanus och 
prodekanus ska förbereda kandidatförslag för beredning i fakultetsrådet och sedan beslut i 
anställningsnämnden. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att bordlägga ärendet till kommande möte. 

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor. 

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är inplanerat till 8 september. 

§ 16 Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

Kerstin Lagerstedt 

Sekreterare 

Anna Finne Wistrand 

Ordförande, ej § 7 

Justeringsdatum:  

Mats Wallin 

Ordförande, punkt § 7 

Justeringsdatum:  
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Gunnar Karlsson 

Justeringsperson 

Justeringsdatum:  


