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PROTOKOLL Datum 
2022-09-08                                              

Diarienummer 
VL-2022-0007, 2.5.1

Anställningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
16/2022 

Datum för mötet: 
2022-09-08 kl. 9.00-12.00 

Plats för mötet: 
Digitalt zoom-möte. 

Närvarande (beslutande): 
 
Lärarrepresentanter: 
Anna Wistrand, professor, ordförande, ej § 3 
Mats Wallin, professor, vice ordförande, ordförande § 3 
Folke Björk, professor  
Monica Ek, professor 
Gunnar Karlsson, professor 
Monica Lindgren, professor 
Ulf Olofsson, professor 
Mikael Skoglund, professor 
 
Studeranderepresentanter: 
Saumey Jain, doktorandrepresentant 

Frånvarande ledamöter:  
Linda Lundström, professor 
 
Närvarande med yttranderätt: 
 
Fackliga representanter: 
Katarina Warfvinge, ST 

Handläggare PA GVS:  
Dilek Gür 
Kerstin Lagerstedt 
Jennifer Lindholm 
Felix Olofsson 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 
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a) Val av justeringsperson 
Monica Ek utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

b) Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns.                           

c) Fråga om jäv 
Anna Wistrand anmäler jäv för och deltar ej på beslutet för § 3. Mats Wallin är utses 
till ordförande på § 3. 

d) Föregående möte 
Föregående mötesprotokoll är justerat. Ordförande informerade om och förtydligade 
tillägget i förgående protokollet om att befordringsnämndens viceordförande tagit del 
av bedömningen vid avslag av ansökan om befordran innan protokollet justeras. 

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

§ 2 Docentansökan i fastigheter och byggande (Agnieszka Zalejska Jonsson) 

Dnr: VL-2022-0045. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Agnieszka Zalejska Jonsson har ansökt om att bli antagen som docent i fastigheter och 
byggande (eng.: Real Estate and Construction Management). Skolchefen vid skolan för 
arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Jan Bröchner 
(m), vid Chalmers Tekniska Högskola, 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.   

§ 3 Diskussion kring att utse befordringsnämndens vice ordförande 

Dnr: V-2021-0070. 
KS-Kod: 1.1. 
Föredragande: Ordförande och vice ordförande. 

Ordförande informerade om processen att utse ordförande och ledamöter i 
befordringsnämnden på anställningsnämndens möte 2022-08-11. Dekanus och 
prodekanus skulle förbereda kandidatförslag för beredning i fakultetsrådet och sedan 
beslut i anställningsnämnden. Anställningsnämnden beslutade om att bordlägga ärendet 
till möte 2022-08-25 för att stämma av med skolor om förslag på ledamöter. 

Ordförande informerade om att förslaget till ny ordförande är Sofia Ritzén, ny vice 
ordförande är Anna Finne Wistrand och ny ledamot i befordringsnämnden är Mats 
Wilhelmsson.  
Förslaget är framtaget i samråd med fakultetsrådet och ABE skolan. ABE-skolan 
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kontaktades då de endast hade en ledamot i befordringsnämnden. Vice skolchef/FFA ABE 
har inkommit med förslag på Mats Wilhelmsson som ledamot. 

Ordförande lämnar mötet och deltar ej i beslut.  

Vice ordförande leder beslutsdiskussionen och anställningsnämnden diskuterar förslagen.  

Beslut: Anställningsnämnden beslutar att utse ordförande Sofia Ritzén, vice ordförande 
Anna Finne Wistrand och ledamot Mats Wilhelmsson enligt förslag med mandatperiod 
från och med 8 september 2022 och dock längst till och med 30 juni 2023. 
Anställningsnämnden beslutar att frånta Emma Käller Lundberg sitt ledamotsuppdrag i 
befordringsnämnden från och med 8 september 2022, som avsagt sig uppdraget under vt 
2022 pga andra uppdrag. 

§ 4 Övriga frågor 

a) Ordförande informerar om rektors beslut om uppdrag att se över anställningsordning 
vid KTH och tillhörande styrdokument. Rektor har beslutat om att utse en styrgrupp 
och en arbetsgrupp för att genomföra översyn av anställningsordningen och 
tillhörande styrdokument och processer. 
 
Bakgrund: Styrelsen för KTH har 2022-06-17 beslutat om att ett arbete ska påbörjas 
med att se över det interna regelverket, särskilt anställningsordning och riktlinje till 
anställningsordning, och handläggningsprocesserna i alla delar (protokoll nr 4/2022, 
V-2022-0007). 
 
Anställningsnämnden diskuterar om olika möjligheter för implementering av den nya 
anställningsordningen och riktlinjerna och olika möjligheter för perioder för 
inlämning av befordringsansökningar. 

b) Ordförande informerar om att fakultetsrådet har på sitt möte 2022-08-31 föreslagit till 
rektor att Maria Saprykina, SCI-skolan, utses till ledamot i anställningsnämnden 
genom fyllnadsval med mandatperiod från och med rektors beslutsdatum till och med 
30 juni 2023. Fakultetsrådets ordförande har berett förslaget med Anna Wahl, 
vicerektor för jämställdhet, inför rektors beslut. 

c) Anställningsnämnden diskuterar processen för utseende av ledamöter i 
anställningsnämnden, befordringsnämnden och rekryteringskommittéer och att 
denna behöver ses över. Nämnden betonar vikten av att samtliga skolor, 
ämnesområden och miljöer på KTH representeras likvärdigt i de olika nämnderna. 
Uppdragen behöver premieras i KTH:s verksamhet då de utgör en av grunderna till 
KTH:s utveckling och kompetensförsörjning och ingår som en betydande del av 
akademiskt medborgarskap.  

§ 5 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat till 22 september. 

§ 6 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

 

Kerstin Lagerstedt  

Sekreterare 

 

Anna Finne Wistrand 

Ordförande, ej § 3 

Justeringsdatum:  

 

Mats Wallin 

Ordförande, § 3 

Justeringsdatum:  

 

Monika Ek 

Justeringsperson 

Justeringsdatum:  

 


