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Föredragande: 
Björn Berggren, FFA ABE, § 4 
Lars Nordström, FFA EECS, § 2 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 

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

b) Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns.                           

c) Fråga om jäv 
Samtliga nämndledamöter meddelar att de inte har något jäv. 

d) Föregående möte 
Föregående mötesprotokoll är justerat. 

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

§ 2 Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) 
för adjunkt i datalogi med inriktning mot utbildningsutveckling 

Dnr: J-2022-2683. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Lars Nordström, FFA EECS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har lämnat in en 
ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för en adjunkt 
i datalogi med inriktning mot utbildningsutveckling. 
 
Lars Nordström, FFA EECS vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) 
föredrar ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden föreslår att rektor beslutar om avslå att få påbörja 
anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil). Nämnden finner inte att behovet och 
valda nivån adjunkt är motiverad och bäst lämpad att använda för detta 
anställningsförfarande enligt Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630) avsnitt 
2.5.2. Nämnden ber skolan att överväga om en annan typ av anställning är mer passande. 

§ 3 Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) 
för lektor i geodesi med inriktning mot samhällsbyggnad 

Dnr: VL-2022-0099. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Björn Berggren, FFA ABE. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
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Stf. skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) har lämnat in en 
ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för lektor i 
geodesi med tillämpning mot samhällsbyggnad (eng.: Geodesy with specialization in Civil 
Engineering). 

Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2022-11-03. Nämnden 
bad fakultetsförnyelseansvarig på ABE-skolan att delta på kommande möte för att ge 
utökad beskrivning av behovet av anställningen vad gäller utveckling av forskning och 
utbildning samt en presentation av en omvärldsanalys med hänsyn till ämnets nuvarande 
ställning och potentiella utveckling internationellt och i Sverige enligt Riktlinje till 
anställningsordningen (V-2019-0630) avsnitt 2.1.2.1. 
 
Björn Berggren, FFA ABE vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föredrar 
ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden föreslår att rektor beslutar om att anställningsförfarande 
(inkl. anställningsprofil) får påbörjas (se bilaga 1). 

§ 4 Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i energiteknik 
med inriktning mot termisk energilagring 

Dnr: VL-2022-0033. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Jennifer Lindholm, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 14 sökande varav två kvinnor och 12 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 2 
sökt anställningen. Skolchef Pär Jönsson vid skolan för industriell teknik och management 
(ITM) föreslår att professor Yulong Ding (m), vid University of Birmingham, 
Storbritannien, och professor Judith Evans (k), vid London South Bank University, 
Storbritannien, utses till sakkunniga. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Nämnden ber skolan 
motivera och förtydliga professor Judith Evans koppling till och förtrogenhet med 
anställningens ämnesområde enligt riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), 
avsnitt 2.1.6. 

§ 5 Förslag på ny sakkunnig vid anställning av lektor i geoinformatik med 
inriktning mot geospatial big data-analys för hållbar utveckling 

Dnr: VL-2022-0051. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 18 sökande varav 3 kvinnor och 15 män till anställningen. Av de potentiella 
sökande som skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 1 
sökt anställningen. Stf Skolchef vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 
föreslår att professor Paolo Gamba (m), vid University of Pavia, Italien, utses till 
sakkunnig. 
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Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade 2022-02-24 att sakkunnigbedömning skulle 
ske och beslutade om att utse sakkunniga professor Jonathan Jun Li (m), vid University of 
Waterloo, Kanada, och professor Christiane Schmullius (k), vid Friedrich Schiller 
University Jena, Tyskland, enligt ABE-skolans förslag. Rekryteringsnämndsmöte med 
urval hölls 2022-05-31 och rekryteringsnämndsmöte med intervjuer planerades in till 
2022-10-04. Sakkunnig Jonathan Li hade förhinder att delta på mötet 2022-10-04 och 
kommittén beslutade att ställa in mötet och intervjuerna. Skolan har därefter beslutat att 
inkomma förslag på ny manlig sakkunnig. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. Anställningsnämnden beslutar om att Jonathan Li:s 
uppdrag upphör fr.o.m 2022-11-17. 

§ 6 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor i vårdlogistik 
(Jayanth Raghothama) 

Dnr: VL-2022-0041. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Helena Brandel, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Jayanth Raghothama har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i 
vårdlogistik (eng.: Logistics in Health Care). Ämnesområdet för befordran ska vara 
detsamma som för sökandes nuvarande anställning. 
Skolan har 2022-11-02 inkommit med nytt förslag på att Manfred Jeusfeld (m), lektor, 
Högskolan i Skövde, utses till ny manlig sakkunnig. 
 
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2022-10-06 och bad 
skolan att föreslå en kvinnlig sakkunnig med större avstånd från verksamheten vid KTH. 
Ordförande informerade 2022-10-20 att FFA har återkommit med ytterligare motivering 
till mötet att föreslagen kvinnlig sakkunnig har tillräckligt avstånd från verksamheten. 
Anställningsnämnden lämnade över till ordförande, efter samråd med vice ordförande, att 
besluta om kompletteringen och ärendet utanför ordinarie möte. Ordförande beslutade 
om att sakkunnigbedömning ska ske och att beslut tas att utse sakkunnig enligt förslag. 
Utsedd manlig sakkunnig Per Backlund har informerat att han har forskningssamarbete 
med sökande och att det därmed finns jäv.  

Biträdande 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. 

Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar 
om att utse sakkunnig enligt förslag. Anställningsnämnden beslutar om att Per Backlunds 
uppdrag upphör fr.o.m 2022-11-17. 

§ 7 Docentansökan i hållbarhetsstudier med inriktning mot digitalisering och 
planering (Anna H Kramers) 

Dnr: VL-2022-0066. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Felix Olofsson, PA GVS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
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Anna H Kramers har ansökt om att bli antagen som docent i hållbarhetsstudier med 
inriktning mot digitalisering och planering (eng.: Sustainability Studies with a 
specialization in Digitalization and Planning). Stf. skolchefen vid skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Frans Berkhout (m), vid King’s 
College London, Storbritannien, 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.   

§ 8 Diskussion kring anställningsprofiler 

Föredragande: Ordförande. 

Anställningsnämnden diskuterar anställningsprofilernas innehåll och hur t.ex. 
arbetsuppgifter och bedömningsgrunderna bidrar till att rekrytera personer som fyller 
verksamhetens behov. Nämnden noterar att det finns anledning att i vissa fall se över 
utformning av arbetsbeskrivning och val av bedömningsgrunder.  

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat till 1 december. 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Kerstin Lagerstedt 

Sekreterare 

 

Anna Finne Wistrand 

Ordförande 

Justeringsdatum:   
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Monica Lindgren 

Justeringsperson 

Justeringsdatum:  
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Bilaga 1, § 2. 

Anställningsprofil för geodesi med inriktning mot samhällsbyggnad 

Ämnesområde 
Geodesi med inriktning mot samhällsbyggnad. 
 
Ämnesbeskrivning 
Ämnet geodesi är vetenskapen om jordens uppmätning, vilket inkluderar definition och 
realisering av koordinatreferenssystem. De viktigaste områden som studeras inom geodesi är 
utveckling av mätmetoder för noggrann positionering, framtagning av referenssystem för 
positionering samt bestämning av landhöjning, tektoniska rörelser, havsnivån och den s.k. 
geoiden (referensytan för höjdangivelser). Geodesin är till sin natur global och internationellt 
samarbete är en förutsättning.   
 
Ämnet omfattar industrimätningar (ingenjörsgeodesi), förrättningsmätningar, mätningar för 
kartproduktion inom lantmäterisektorn, mätningar i samband med fastighetsregistrering samt 
regional geoidbestämning och bearbetning/analys av rymdgeodetiska observationer från olika 
satellitsystem, för t.ex. klimatrelaterad forskning. 
 
Arbetsuppgifter 
Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och undervisning inom ämnesområdet, samt att 
upprätthålla nationella och internationella kontakter. Lektorn förväntas leda en forskargrupp. 
Undervisning inom området innefattar handledning av doktorander och examensarbeten samt 
undervisning i kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom förekommer 
fakultetsuppdrag inom ramen för KTH:s verksamhet. 
 
Behörighet 
Behörig att anställas som lektor är den som har: 
1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan 
yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de 
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och 
2. visat pedagogisk skicklighet. 
 
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet 
som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder 
som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd 
anställningsprofil. 
 
Det är av högsta betydelse att den sökande har 
• vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. 
• pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. 
• skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om 
mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. 
 
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har 
• samarbetsförmåga. 
• förmåga att samverka med det omgivande samhället och kommunicera ämnets betydelse i ett 
bredare perspektiv. 
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Det är även av betydelse att den sökande har 
• administrativ skicklighet. 

 

 

 

 

 


