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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2017-05-23 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 tr. 

 
Närvarande: Leif Kari, Skolchef 

Seija Liedes, Ekonomi-ansvarig 
Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig 
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik 
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära 
Viktor Rollvén Sjölund, Studeranderepresentant 
Malin Atterving, Studeranderepresentant 
Tommy Ohlsson, FA 
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
 
 

  
  
 
 
1. Föregående möte 
 

Inga kommentarer från föregående möte. 
 

  
2. Inbjuden gäst: Peter Gudmundson 

Peter Gudmundson presenterar planer på skolövergripande materialsatsning. 

 
3. Information/anmälningar 

Uppdaterad tidsplan för KTHs utvecklingsplan (se bilaga). Det finns ett skelett för utvecklingsplanen som 
skickas ut 30 maj.  

 

 Det är fortfarande oklart med rektorssatsningar  2018. Meddelandet är att vi inte ska fokusera på mindre 
satstningar. Det kommer att satsas mer på skolövergripande projekt(se bilaga). 

 

Internhyran inför nästa år kommer att höjas med 2 % (följer pris- och löneomräkning). Täckningsbidraget 
och LKP förblir oförändrad. Myndighetskapitalet på KTH är 765 miljoner kr. 

 

Arbetsordning (se två bilagor). Skolornas organ är inte konvergerade med de centrala organen. Det måste 
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ändras. Det som tidigare kallades ledningsgruppen heter nu rektors strategiska råd och består, förutom av 
rektor, av prorektor, dekanus, prodekanus, samtliga skolchefer, förvaltningschef, kommunikationsansvarig 
och två studeranderepresentanter. Vicerektorer adjungeras vid behov. 

I rektors ledningsråd ingår, förutom rektor, prorektor, dekanus, prodekanus, förvaltningschef, vicerektorer 
och en studeranderepresentant. 

 

Kartläggning biträdande lektorer till 2015 (se bilaga).  

 

Postdoktorer vid KTH (se bilaga). Det har reagerats på att det står angivet att vi inte får använda fofu-medel 
till stipendier till postdocs. Frågan har tagits tillbaka. 

 

Slutrapporten för JIKTH har lämnats in (se bilaga). 

 

Resultatet för SCI-skolan i den externa miljörevisionen var två mindre avvikelser. (se bilaga). Abdusalam 
Uheida har blivit nytt miljöombud på skolan. 

 
4. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 

- 

 

 

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

 

Matematik: Mittag-Leffler bjuder in alla prefekter inom matematik från Sverige, Norge, Danmark, 

Island, Finland till gemensamt event. 

Olika rekryteringar som pågår; ett antal doktorandtjänster, 2 lektorer i matematik, 2 tillfälliga 

adjunkttjänster och 2 affilieringar på gång. En föreståndare till Brummer & Partner-labbet ska 

rekryteras.  

Den 28 september håller institutionen en post-doc dag. 

Lokalproblemet är nästan löst, mekanik har erbjudit minst ett rum. 

31 maj ska Årets lärare, Årets assistent, Borelius-medaljen och en fjäder i hatten delas ut. Årets lärare 

och Årets assistent kommer från matematik.  

 

Fysik: Institutionen hade en trevlig AW tillsammans med tillämpad fysik 22 maj. 

Peter och Mark ska besöka NTNU för att diskutera eventuella samarbeten. 

 

Hållfasthetslära: planerar en AW tillsammans med admin den 20 okt.  

 

Mekanik: - 
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Tillämpad fysik: KAW ska satsa stort på kvantteknologi. Detaljerna för satsningen är inte klara. 

 

Farkost och Flyg: - 

 
6. GA-frågor 

Gunnar har fått synpunkter på GRU-ersättningsmodellen från skolans strategiska råd. En rapport 
kommer att distribueras 1 juni. 

 

7. Information från studeranderepresentant 

Malin Atterving, PAS på Fysik är fr.o.m. idag ordinarie studeranderepresentant i ledningsgruppen. 
Viktor Rollvén Sjölund, Ordförande på Flyg är suppleant. 

 

Angående Borelius-medaljen så har det varit svårt att få studenter att gå på föreläsningarna eftersom 
de har råkat förläggas mitt i en tentaperiod. 

Studentsektionen har försökt få till lunchföreläsningar för att väcka intresse för forskning men 
medlemmarna kommer inte på föreläsningarna i den utsträckning man hade önskat.  

 
8. FA-frågor 

Ansökan om doktorsprogram i tillämpad fysik lämnades in i maj. En grupp bestående av Leif Kari, 
Tommy Ohlsson, Peter Unsbo och Katja Gallo ska besvara frågorna kring programmet.  

 
9. Administrativa frågor 

Svar har kommit från externrevisionen gällande EFH, anläggningsregister och avtalshantering. Vi fick 
anmärkning på uppdragsforskning. Åsikten från skolan är att nivån borde höjas från den aktuella 
nivån på 50.000kr. Delegationsordningen måste isåfall skrivas om.  

 
 
 
V 
 
 

Vid pennan 

Anna-Karin Burström 
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