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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2015-04-28 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Freja, TR8 

 
Närvarande: Leif Kari, skolchef 

Anders Forsgren, vice skolchef 
Mark Pearce, prefekt Fysik 
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik 
Helene Rune, administrativ chef 
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig 
Laszlo Fuchs, prefekt Mekanik 
Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära 
Ingeborg Löfgren, informationsansvarig 
Karin Dyne Wernberg, ekonomiansvarig 
Rebecka Staffas, studeranderepresentant 
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik 
Jonas Faleskog, vice FA 
Boualem Djehiche, proprefekt Matematik 
 

  
  
 
 
1. Föregående möte 

Inga kommentarer från föregående möte. 
 
2. Information/anmälningar 

Leif har blivit intervjuad av Gunnar Landgren angående eventuell flytt av delar av ICT. Gunnar håller 
i en utredning kring verksamheten i Kista. Diskussioner förs kring hur en flytt av materialfysiken till 
Albano-området skulle ske. Det är viktigt att synergieffekter tillvaratas. Flytten kan komma att omfatta 
allt från 10 till 100 personer. 

 

Inför att ny rektor ska väljas HT16 så har nu en nomineringskommitté utsetts. Det är regeringen som 
beslutar val av rektor efter förslag från KTH. Kommittén består av; 

   Börje Ekholm, universitetsstyrelsen ordförande, ordförande i nomineringskommittén 
   Helene Biström, företrädare för allmänna intressen 
   Ann Lantz, CSC-skolan, företrädare för lärarna 
   Bo Wahlberg, EES-skolan, företrädare för lärarna 
   Sanny Shamoun, företrädare för övriga arbetstagare 
   Elin Malmberg, företrädare för studerande på grund och avancerad nivå 
   Arash Safavi Nick, företrädare för studerande på forskarnivå 
   Seija Natri, sekreterare i nomineringskommittén 
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KTH:s satsning på sabbaticals har hittills resulterat i 6 ansökningar och 3 godkända. Deadline för att 
ansöka till nästa omgång är 15 september. Det centrala bidraget räcker inte till hela lönen utan är tänkt 
att täcka bikostnader såsom dubbelboende m.m. 

 

KTH toppar naturvårdsverkets rankinglista över högskolornas miljöarbete. 

 

Gustav Ambergs uppdrag har breddats till att även innefatta studenter och undervisning. Gustav 
presenterade en lägesrapport över jämställdheten inom fakulteten och på våra program på senaste 
ledningsgruppen. Målet att 20 % av alla nya professorer ska vara kvinnor uppnåddes under 2014 då 30 
% av de rekryterade professorerna var kvinnor. Andelen kvinnliga lektorer har dessvärre sjunkit. Vissa 
av våra program har en jämn fördelning av män och kvinnor, programmen på vår skola har en större 
andel män. På arkitekturprogrammet har de den omvända situationen med mer än 60 % kvinnor. 

 

Mats Danielsson är föreslagen till Impact Launch Leader. Leif kommer att lägga fram Mats som 
skolans förslag. 

 

Katja Grillner presenterade sig på KTH:s ledningsgrupp. Fakultetens förtroenderåd byter namn till 
fakultetskollegiet. Leif uppmanar alla att fundera på lämpliga kandidater till rådet. 

 

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

En uppföljning på den JML-utbildningen i höstas hölls den 22 april. 

 

Anders drar aktuella anställnings- och docentärenden. 

 

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc. 

Mekanik: Institutionen har haft ett internat kring strategisk utveckling. Det behöver planeras för 

många pensionsavgångar. 

 

Tillämpad fysik: Institutionen har haft en AW med ca 40 deltagare. Peter föreslår en gemensam AW 

nästa gång tillsammans med Fysik och Teoretisk fysik. 

 

Hållfasthetslära: - 

 

Matematik: Ett antal befordringar är på gång. Ett antal doktorandtjänster ligger ute. 

 

Teoretisk fysik: - 
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Fysik: Några befordringar på gång. 3 doktorandtjänster är utlysta. Fysikdag den 7 maj med återträff 

för alumnis. 

 

Farkost och Flyg: Det är nära att avtalet kring Bullercentrum är klart. 

 
5. GA-frågor 

Antagningsprocessen till masteprogramen har haft stora brister. I den utsträckning det är möjligt ska 
detta justeras i urval 2. 

 

Det har nyligen skickats ut en anvisning kring hantering av förteckningar över studenter. Anvisningen 
är otydlig. Gunnar har skrivit ihop synpunkter kring beslutet som skickas till UF. 

 

6. Information från studeranderepresentant 

Rebecka har fått i uppdrag att ta reda på hur SCI-skolan ligger till med egenregistrering. Helene svarar 
att vi har testat med egenregistrering på avancerad nivå och kommer att införa det för samtliga till 
hösten. Skolan har avsatt resurser för eventuella tekniska problem i samband med detta. 

 

Ytterligare ett inbrottsförsök gjordes på kårexpeditionen i veckan. Inget görs från centralt håll. 

 

Fysiksektionen besökte Lunds universitet för två veckor sedan för att träffa deras fysiksektion. 

 

Valborgspubrunda hölls 27 april.  

 
7. FA-frågor 

Ett beslut har tagits om revidering av riktlinjer och anvisningar för utbildning på forskarnivå. Jonas 
skickar ut beslutet till ledningsgruppen. 

 
8. Administrativa frågor 

Förhandlingarna med ST och SEKO är klara. Förhandlingarna med  SACO är nästintill klara. Anna-
Karin återkommer så snart hon vet mer. 

 

Helene gör en sammanställning över hur delegationerna ser ut på institutionerna. Det ser väldigt olika 
ut. 

 

Riksrevisionen besökte oss i höstas för att titta på våra arkiv. Vi behöver se över hur vi arkiverar våra 
forskningsresultat.  
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En externrevision kommer att göras av vår miljöcertifiering 29 april. 

 

 

Vid pennan 

Anna-Karin Burström 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


