Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2019-05-21
Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00
Närvarande:
Anna Delin, Skolchef,
Lanie, Gutierrez Farewik, Vice skolchef
Anders Dahlkild, Prefekt Mekanik
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg
Oscar Tjernberg, Prefekt Tillämpad fysik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Tommy Olsson, FA
Gunnar Tibert, GA
Michael Hanke, vice-GA
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Frånvarande:
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära
Filip Axelsson, studeranderepresentant
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
1) Föregående mötesanteckningar och genomgång av listan med åtgärdspunkter
En rättad version av minnesanteckningar har skickats ut.
Åtgärdspunkter:
 Kommer det tidigare äskningsförfarandet vid skoldialogerna att ersättas med annan process? –
Anna
 Erik Edstam bjuds in till ett kommande LG SCI för att redogöra för brandskyddsansvar och
föreståndare brandfarlig vara och även kemikalier. – Helene



Åtgärdat:
Sandra Strandberg GVS skickar i fortsättningen instruktionerna som kandidaterna får även till
prefekt/verksamhetsrepresentant i det aktuella ärendet.
Medel för personlig rörlighet finns, stora möjligheter att det beviljas p g a lågt söktryck.

2) Avtal
En förfrågan gällande ett avtal för ett Spin-off-företag vid Tillämpad fysik ligger nu till grund för en
KTH-gemensam avtalsmall. KTH-innovation och en arbetsrättsjurist centralt jobbar med en avtalsmall
som beräknas vara färdig vid årsskiftet. För det specifika Spin-off-företaget kommer ett tillfälligt avtal
att upprättas inom kort i väntan på mallen.
3) Information från institutionerna
Fysik: Flera rekryteringsärenden pågår. Institutionens ledningsgrupp har nu fått en
doktorandrepresentant. Fysik kommer inte längre att göra anspråk på platser i hus 3. Lanie och
Gunnar besökte ledningsgruppen och det var bra.
Matematik: Flera rekryteringsärenden pågår som genererar många intervjuer och möten. Hela
fakulteten åker på internat to – fre. De två huvudpunkterna för internatet är utveckling/struktur inom
grundutbildningen respektive institutionsstrukturen. Ett antal s k avslutningssamtal har genomförts vid
institutionen. Process för utseende av ny prefekt vid institutionen efterfrågas då Sandras mandat går
ut vid årsskiftet.
Mekanik: Flera rekryteringsärenden pågår. Christoph Duwig har utsetts till föreståndare för
Energiplattformen.
Farkost och flyg: Flera rekryteringsärenden pågår. Ragnar Glav har blivit affilierad professor på 3 år. På
torsdag genomförs ett antal provföreläsningar i marina system. ECO2 skalar upp verksamheten med
rekrytering av doktorander. Två administratörer slutar och skall avtackas i början av juni.
Järnvägsgruppen har seminarium om framtidens järnväg, 155 anmälda.
Tillämpad fysik: Flera rekryteringsärenden pågår. Kvartalsrapporten visar på positivt resultat.

Institutionen har nu fått två proprefekter under inskolning: Carlota Canalis och Martin Wikström (som
även är PA på Teknisk Fysik). Beträffande flyttorganisationen (MNF till Albanova) görs en flyttbudget
tillsammans med Anders Lundgren. Den 15 juni 2020 flyttar kontorsflytten. Det blir dubbla labhyror
under en övergångsperiod därefter är tanken att EECS-skolan övertar lokaler och hyror. (Helene: detta
bör stämmas av mellan skolchefer för att undvika missförstånd, då admchef EECS indikerat att de inte
har planer på att överta lokalerna eller dess hyra!)
11 juni har Tillämpad fysik och Fysik en ”Fysikdag” tillsammans. Festligheter utlovas!
Hållfasthetslära: -Diskussion uppstår om process för tillsättning av prefekter, procentsatser för kontering av prefekter,
varför man inrättat två proprefekter vid Tillämpad fysik, repatrieringsbidrag för prefekter.
Ingen skolgemensam policy finns för detta idag men den allmänna uppfattningen är att detta ska vara
både en transparent och konsekvent hantering inom skolan för att undvika godtycke.
Vad gäller procentsatsen för prefektskapet kanske den modell som används för PA-ersättning med en
fast resp rörlig del beroende på programmets storlek kan vara en motsvarande idé baserat på
institutionens storlek.
4) FFA-frågor
Lanie går igenom de olika rekryteringsärendena som rör respektive institution.
5) JMLA-frågor
Flera rapporter från skoldialogerna pekar på ökad jämställdhet vid skolorna. ITM-skolan har gjort en
satsning på genustjänster, en rekrytering ska bl a utbilda/integrera jämställdhet i grundutbildningen.
Den 27 maj anordnas en storträff om jämställdhet organiserad av Equality Office.
Implementeringsgruppen för FoF/Mek/Hållf samt Q-SCI förväntas delta.
6) GA-frågor
Kvalitetsdialogen var positiv vad gäller GRU-delen mycket beroende på att man haft workshops i
temat innan.
Utbildningsutskottet har nu rekommenderat Rektor att inrätta programmet Teknisk Matematik. Det
har också kommit fram namnförslag på PA för programmet. Det ska var två PA en från SCI och en från
EECS. Hur arbetsfördelningen dem emellan ska se ut är inte klargjort än.
Vid dagens UU möte diskuterades strukturen för olika nämnder som skall ersätta UU.
Gunnar har också tryckt på om att stödet för programanalysarbetet måste bli bättre till nästa år.
7) Information från studeranderepresentant
ej närvarande.
8) FA-frågor
FA redogjorde för de saker som presenterats vid kvalitetsdialogen rörande FoU.
Sammanfattning av planerade åtgärder vid SCI-skolan:
• Översyn av SCI-skolans doktorsprogram samt omstrukturering och nedläggning av
underkritiska doktorsprogram
• Programråd med studentinflytande introduceras från och med den 1 september 2019 på samtliga
doktorsprogram
• Införande av breda och sammanfattande kurser på samtliga doktorsprogram, liknande SG3119
”Sammanfattande kurs i teknisk mekanik” (för doktorsprogrammet Teknisk mekanik) och SH3000
”Bredd och etik i fysik” (för doktorsprogrammen Fysik och Tillämpad fysik)
• Revidering av allmänna ämnesstudieplaner för samtliga doktorsprogram
• Fortsatt kursgenomgång
• Fortsatt utdelning av kursutvecklings- och driftsmedel till kurser på forskarnivå
FA vill begränsa antalet doktorander per huvudhandledare och har därför påbörjat en översyn av
nuläget.
9) Administrativa frågor
En ny representant för övrig personal skall väljas till skolans strategiska råd då nuvarande representant
Sofia Nyström går på föräldraledighet till sommaren.
Som ersättare för Sofia Nyström kommer Daniel Sellgren att ta över efter sommaren.

Internrevisionen besökte SCI-skolans tentamensadministrationen i förmiddags och intervjuade
undertecknad om hur vi arbetar, vilka rutiner som finns och hur dessa efterlevs jämfört regler och
lagkrav. Internrevisionen kommer också att göra ett s k stickprov vilket innebär att de besöker
utlämning/inlämning vid en eller flera tentamina. De kommer även att besöka FUNKA-hanteringen
centralt.
Den konferens som SCI Admin genomförde förra veckan vid Mälardalens högskola blev både
intressant och givande. Det var god stämning och en stark samhörighetskänsla inom hela admin-SCI.
10) Information och anmälningar
Vid kvalitets- och skoldialogen var stämning positiv. I år sker inget äskningsförfarande vid skoldialogen.
Okänt om tidigare äskningsförfarande ersätts med annan process. VP innehåller uppdrag till skolorna
och även tilldelningen regleras där. Eftersom basmedelstilldelningen inte har ändrats bör tidigare
avsatta medel för äskande hamna någon annanstans frågan är var. Anna tar med sig frågan.
RAE2020 har diskuterats i fakultetskollegiet och vicerektor för forskning har informerat om detta i
olika fora. Denna gång är tanken att RAE:n dels ska heta något annat, dels att övningen skall var mer
framåtblickande och syfta till förbättring.
En lägsta nivå är definierad för postdoc stipendier på KTH och tilläggsstipendier får inte ges vilket
innebär att KTH inte kan ta emot vissa typer av stipendiater. Det konstateras att det inte finns någon
högsta nivå definierad samt att KTH har en njugg inställning till stipendiater.
Lönekartläggning vid KTH har genomförts med syfte att hitta oskäliga löneskillnader p g a kön. KTH har
stor lönespridning. Dock har inga slutsatser om kartläggningen gjorts men om det görs, ska dessa
implementeras i kommande lönerevision!
Nästa LG-möte den 4/6 är inställd då Anna, Lanie och Gunnar är bortresta eller upptagna med andra
möten.
Anna efterfrågar synpunkter och förslag på ändringar av nuvarande delegationsordning i syfte att
agera proaktivt till nästa version. De ändringar som önskas är att eko-delegationen till prefekter
(ansökningar och avtal) bör höjas till lägst 5 Msek (som tidigare) samt att anställningsbekräftelser för
timanställda kan skrivas under av prefekter.
11) Övriga frågor
Ansvaret för brandfarlig vara och brandskyddsansvarig är Erik Edstam. Förslag att bjuda in Erik till ett
kommande LG möte för att redogöra för uppdraget.
Vid pennan
Helene Rune

