
Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2019-08-29 
 
Lokal: Sammanträdesrum Utbildningskansliet, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00 
 
Närvarande: 
Anna Delin, Skolchef,  
Lanie, Gutierrez Farewik, Vice skolchef   
Pär Olsson, Proprefekt Fysik 
Boualem Djehiche, Proprefekt Matematik 
Fredrik Lundell, Prefekt Teknisk Mekanik 
Jonas Faleskog, vice-FA 
Gunnar Tibert, GA  
Michael Hanke, vice-GA 
Filip Axelsson, studeranderepresentant 
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig 
Helene Rune, Administrativ chef  
Frånvarande: 
Oscar Tjernberg, Prefekt Tillämpad fysik 
Tommy Olsson, FA 
Lisa Johnsson, HR-ansvarig  
 
 

1) Föregående mötesanteckningar och genomgång av listan med åtgärdspunkter 
Inga minnesanteckningar fördes vid sista LG-mötet för terminen. 
 
Åtgärdspunkter:  
 Vad innebär de nya pensionsreglerna? HR ombeds redogöra vid ett kommande LG-möte. 

 
Åtgärdat:  

 I år kommer inget äskningsförfarande att ske inför skoldialogerna.  
 Erik Edstam medverkar vid LG-internatet och kommer bl a att redogöra för brandskyddsansvar och 

föreståndare brandfarlig vara och även kemikalier.  
 
 

2) Rutin för studentinflytande (Fokuspunkt) 
Ett förslag till lokal rutin vid skolan har tagits fram av Anna. Förslaget har bl a diskuterats med vice-
skolchefer. Läs igenom och återkom med ev synpunkter. Dokumentet är levande och revideras 
löpande. 
 

3) Avtal 
Inget aktuellt problemärende för närvarande. 
 

4) Information från institutionerna 
Teknisk Mekanik: Jobbar med sammanslagningen av institutionerna. Arbetet intensifieras under 
hösten och ett informationsbrev kommer att skickas ut till all personal inom institutionen under 
kommande vecka. 
Fysik: Flera rekryteringar pågår. Flera pensionsavgångar väntas inom de närmsta åren.  
Diskussion om nya pensionsåldern. 
Matematik: Flera rekryteringsärenden pågår som genererar många intervjuer och möten. 
Institutionen växer och har akut brist på rum och platser för all personal. Lönesamtal pågår.  
Avonova kommer till institutionen och ska prata om stresshantering. 
Tillämpad fysik: ej närvarande. 
 

5) FFA-frågor 
Lanie går igenom olika rekryteringsärenden vid respektive institution.  
Diskussion om resfria möten uppstår med tanke på flera uteblivna kandidater som kallats till 
intervjuer. Det finns ett KTH-mål att sänka antalet flygresor med 20%. 
 



6) JMLA-frågor 
Rekryterings- och befordringsnämnderna har haft med en s k jämställdhetsobservatör vid några 
intervjuer. Syftet är att samla in information om var jämställdhetsfokus ligger hos de intervjuade 
kandidaterna. Ingen återkoppling till kandidaterna ges, dock noteras kandidatens fokus och förståelse 
för jämställdhet. Frågan är om det är vad/hur kandidaten svarar eller hur densamme agerar som är 
viktigt. 
 

7) GA-frågor 
Antagningen pågår. För närvarande har programmet Teknisk fysik antagit 28% kvinnor, vilket är 
rekord. KTH-snittet ligger på 32-33%. KTH har inte gjort ett lika stort överintag H19 jämfört H18.  
De nya uppflyttningskraven som mappar mot specifika förkunskapskurser har gett positiv effekt på 
Farkostteknikprogrammet. 
Externa mastersstudenter och Dubbeldiplomare togs emot förra veckan. 
Nya PA för Teknisk Matematik-programmet har utsetts det är Sara Zahedi från Matematik och Johan 
Karlander från EECS-skolan. 
Christer Fuglesang har begärt att få avsluta uppdraget som PA för Masterprogrammet Aerospace 
varför letande efter en ny PA påbörjats. 
Gunnar Tibert är en av två GA:ar som sitter i KTHs nyinrättade utbildningsnämnd 
Vi har färre betalande studenter i år. Utbytesavtalen kommer att ses över, vi har flera avtal som 
endast har inresande studenter. 
 

8) Information från studeranderepresentant 
Inget att meddela. 
 

9) FA-frågor 
S k programråd inrättas vid samtliga DR-program fr o m 1 september. 
Breda och sammanfattande kurser har inrättats på samtliga doktorsprogram. 
Kvarvarande medel för kursutveckling och drift till kurser på forskarnivå finns att äska hos FA. 
En begränsning till 10 doktorander per handledare har diskuteras. 
Kraven på betygsnämndens sammansättning av externa ledamöter kan bli problematisk vid bortfall då 
reserven oftast är från KTH. Jonas lyfter frågan vid nästa FA-möte. 
 

10) Administrativa frågor 
- Årets lönerevision är igång, det finns fortfarande ingen fastställd procentsats. När procentsatsen är 
fastlagd skall rektors eventuella satsningar, oskäliga löneskillnader mellan män/kvinnor inom samma 
kategori beaktas samt skolchefens satsningar. Resterande procent fördelas av lönesättande chef.  
- Resestatistiken visar att avtalstroheten ökar markant. Även hotellbokandet via Egencia ökar. 
- Då VIS kommer att läggas ned har en stor utredning om KTHs behov av uppföljning inletts. En 
omfattande kartläggning av behoven kommer att göras under hösten, genom intervjuer, enkäter och 
workshops. Helene Rune sitter med i styrgruppen. 
- Ny delegationsordning beslutades  från 1 juli. Ändringarna består dock nästan uteslutande om 
formuleringar och uppdaterade i enlighet med nya organisationen centralt, t ex utbildningsutskottet 
har ersatts av utbildningsnämnd. Delegation från vicerektor för forskning som reglerar avtal och 
beloppsgränser skall arbetas fram under hösten. Det är juristerna som tar fram och uppdaterar 
dokumentet.  
- Det är 170st anmälda till årets skolfest tidigare år har haft cirka 250 anmälningar. 
- Program och deltagarlista för nästa veckas LG-internat skickas ut under fredagen. 
- Seija jobbar med SUHF-beräkningar som är underlaget för OH%-satserna. Under september kommer 
arbetet med all övrig budget att jobbas fram. 
- Ändringar av eventuella %-satser för diverse skoluppdrag görs alltid i samband med nytt kalenderår. 
 
 

11) Information och anmälningar 
- Rektors datum för skolbesök blir 25 mars 2020 kl 13:00 - 16:30 
- UKÄs granskning av KTHs kvalitetssystem är igång. En rapport är inskickad. Under hösten sker 
platsbesök vid flera tillfällen. Vid första besöket 1 oktober är specifika personer utsedda för intervjuer. 
Vid 25-28 november kommer UKÄ att själv välja vilka företrädare för verksamheten de vill intervjua. 
Anna uppmanar LG att försöka att hålla dessa datum fria från andra bokningar. 
-KTHs arbetsrättsjurist slutar 13 september. 



- Pensionsåldern höjs vilket föranleder ändringar i KTHs regelverk. 
- Den inaktivering av e-post för personer som slutar vid KTH har föranlett en hel del oro och 
förfrågningar. Inom kort kommer IT-enheten med klargörande och skolorna måste införa en 
administrativ rutin för denna hantering. 
- En översyn av lokalanvändningen inom SCI kommer att göras under hösten då både Mekanik och 
Matematik expanderar.  För den akuta situation som uppstått nu måste prefekterna träffas och 
diskutera fram en lösning.  
- Promoveringen är den 15 november i år. 
- KAW-deadline inom KTH är 17 sept. 
 https://intra.kth.se/forskning/forskningsfinansiering/stod-for-forskningsi/finansieringstyper-
o/nationell-finanserin/wallenberg/knut-och-alice-wallenbergs-stiftelse-1.632997  
- Handlingar beträffande Non-disclosure bör inte skickas med e-post då detta kan bli föremål för 
utlämnande. 
- Glöm inte att forwarda signering av PRISMA, VR, FORMAS till Anna. 
 

12) Övriga frågor 
Information om processen att utse skolchef efterfrågas. Ingen info finns för närvarande. 
 
Vid pennan 
Helene Rune 

 
 
 
 

 
 

 


