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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2016-09-13 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Pausrummet utanför Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Anders Forsgren, Vice skolchef
Gunnar Tibert, GA
Boualem Djehiche, Proprefekt Matematik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Jonas Faleskog, Vice-FA
Olle Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Sebastian Lourdudoss, MNF/ICT
Michael Hanke, Vice-GA
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Natalia Orellana, HR-funktionsansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Carl-Anders Carlsson, studeranderepresentant

Frånvarande:

Dan Zenkert, Prefekt Farkost och Flyg
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar, inga kommentarer.
2. Information/anmälningar
Förra veckan inget LG-KTH, istället genomfördes en workshop om jämställdhetsintegrering.
En probleminventering angående jämställdhet görs över hela KTH.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Ingen OH-projektor i lokalen, varför Anders väljer att avstå från en genomgång av olika anställningsärenden. Konstateras att flera docentärenden hanteras och PIL-programmet för mentorer har startat.
Beträffande olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll:
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
MNF/ICT: Två doktorandannonser har lagts ut. Ansökan till Energimyndigheten inskickad.
Mekanik: ej närvarande.
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Farkost och Flyg: ej närvarande.
Fysik: Prefekten har tillsammans med avdelningscheferna gått igenom Medarbetarundersökningen
och påbörjat en handlingsplan.
Tillämpad fysik: Flera pre-proposals för KAW Academy Fellows har gått in. De har dock inte
passerat prefekt eller skolchef vilket de borde då de inte är helfinansierade!
Teoretisk fysik: En ny bitr lektor från Dresden har börjat på 20% vid institutionen.
Hållfasthetslära: Pål Efsings professur kommer att förlängas.
Matematik: Nya postdocar på väg in. ”Brummer och Partners” första kandidat har tackat nej.
5. Genomgång över rektorsäskande från institutionerna
Rektorsäskandena gicks igenom.
Leif ber samtliga att skicka in underlag inför fredagens överläggningar i lilla ledningsgruppen. Gärna
med motiveringar inför Leifs förhandling i rektorsdialogen.
Beträffande myndighetskapitalsatsningarna (MK) för det två biträdande lektoraten vid Tillämpad fysik
resp matematik är finansieringsmodellen inte tillräckligt tydlig.
Följande gäller: 1,5 MSek/år i fyra år i startbidrag/biträdande lektorat = 6 Msek
Detta finansieras med 5 Msek som tas av institutionens MK vid Tillämpad fysik resp Matematik, samt
1 Msek som tas från skolnivån. Hela beloppet tas direkt från institutionens MK. Kommande
kostnader skickas tillbaka till institutionen via en trigger motsvarande kostnaderna på det projekt som
rapporteras in för det biträdande lektoratet. Om hela beloppet på 6 Msek inte förbrukas under
perioden återbetalas detta inte till institutionen.
Beträffande de basmedel om 1,5 Msek/år som skulle komplettera denna satsning är fortfarande oklart
vad som gäller.
6. GA-frågor
Spontana kommentarer angående programremissen är att det är för breda ingångar och att ett
gemensamt åk 1 inte är bra. Remissvar skickas in den 20 september av GA.
En neddragning av antalet programplatser motsvarande 10% kommer att göras nästa år p g a att KTH
slagit i HST/HPR-taket!
7. Information från studeranderepresentant
Studentmottagningarna blir klara och avslutas denna vecka. Allt har gått bra, inga incidenter.
Processen att välja årets lärare har startat.
8. FA-frågor
Uppdraget att revidera ämnesstudieplanerna pågår med deadline 1 oktober 2016.
Tidplan för UKÄ-granskningen efterfrågas, dock konstateras att SCI-skolan inte omfattas av denna
granskning då de fyra av UKÄ utvalda ämnena inte finns vid SCI. 
För den intresserade är det följande ämnen:
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Datavetenskap CSC-skolan
Nationalekonomi ITM-skolan
Teknikhistoria ABE-skolan
Arkitektur ABE-skolan
9. Administrativa frågor
En tjänsteman från UF har besökt skolans admin-chef för att gå igenom och fastställa en riskanalys
för skolan. De risker som togs upp var definierade och undertecknad skulle göra en ”gradering” av
riskerna. ”Intressant” övning! Riskanalysen bifogas.
Riksrevisionen kommer att granska bidragsförfarandet på skolan och de besöker SCI-skolan nästa
vecka.
Lokala avtalet med SACO är klart 2,2 % övriga förbund förväntas lägga sig på samma nivå. Om man
ger lönebud under 0,5 % krävs en handlingsplan.
Efter kritik från SULF (se bilaga) krävs nu att vi annonserar för samtliga anställningar (även under 6
månader).
Timarvoden är nu fastställda till skillnad från tidigare då de endast var rekommenderade. Skillnader
förekommer mellan skolor (och institutioner) hur många timmar som ges för förberedelsetid (för t ex
labassar). Det påtalas att vi har väldigt många timarvoderade vid skolan. Med anledning av de inlasningar som skett kommer timanställd personal att få en anställningsbekräftelse som gör att
personaladministratörerna kan se den sammanlagda arbetade tiden för individen över hela KTH. Det
vore önskvärt om vi istället kunde erbjuda en bättre anställningsform för dessa personer som används
flitigt i labbar och övningar.

Vid tangenterna Helene
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