
Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2019-09-17 
 
Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00 

 
Närvarande: 
Anna Delin, Skolchef, 
Lanie, Gutierrez Farewik, Vice skolchef 
Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Boualem Djehiche, Proprefekt Matematik 
Fredrik Lundell, Prefekt Teknisk Mekanik 
Gunnar Tibert, GA 
Michael Hanke, vice-GA 
Filip Axelsson, studeranderepresentant 
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig 
Lisa Johnsson, HR-ansvarig  
Carlota Canalias, proprefekt Tillämpad 
fysik 
Jonas Faleskog, Vice FA 
Frånvarande: 
Oscar Tjernberg, Prefekt Tillämpad fysik 
Tommy Olsson, FA 
Helene Rune, Administrativ chef 

 
 

1) Föregående mötesanteckningar och genomgång av listan med åtgärdspunkter 
 
Inga synpunkter på förra minnesanteckningarna. 
 
Åtgärdspunkter:Vad innebär de nya pensionsreglerna? HR ombeds redogöra vid ett kommande LG-
möte. Punkten kvarstår tills det är utrett med centrala KTH. 
 

2) Fokuspunkt 
Fredrik Lundell uppdaterar oss om läget gällande den framtida institutionen Teknisk Mekanik. 
Fredrik berättar om bakgrunden och tidsplanen för sammanslagningen. Målet är att sammanslagningen 
ska innebära så få störningar som möjligt för verksamheten. Just nu pågår planering och budgetarbete. Så 
småningom ska nya avdelningschefer utses. Fredrik berättar lite hur han tänker att den nya organisationen 
ska se ut med två avdelningar. 

 
3) Avtal 

Avtal med SSM fastnar hos juristerna. Det är standardavtal och det är önskvärt att de går igenom 
snabbare. 

 
4) Information från institutionerna 

Teknisk Mekanik: Jobbar med sammanslagningen av institutionerna.  
Fysik: Flera rekryteringar pågår. Många har anmält intresse för befordran till professorer. 
Kommer kopiera Tillämpad fysiks nyhetsbrev. 
Matematik: - 
Tillämpad fysik: Har börjat med nyhetsbrev till alla medarbetare. Det är mycket uppskattat. VR 
ansökningar för postdoktorer. Lönesamtal pågår. 

 
5) FFA-frågor 

Lanie går igenom olika rekryteringsärenden vid respektive institution.  Lanie påminner om att ansöka om 
sabbatical. Diskussion om vilka som kan tänkas vara intresserade av detta. 
 
Ledarskap steg1: Nomineringar ska göras nu för nästa år. Lanie och Anna kollar informationen och 
mailar ut. Det är bra om man har haft chefs- eller ledarerfarenhet. Lanie skickar ut en lista till prefekterna 
vilka som gått.   
 
Ansökan om befordran till Lektor sker nu i september. Sista ansökningsdag är den 30 september. 
Diskussion uppstår vilka som ska söka nu och vilka som ska söka i april.



6) JMLA-frågor 
Mycket aktivitet kring kvalitetssystemet. GOFL gruppen träffades den 16 september och fick 
information om olika projekt som pågår på KTH.  
 
På Fysik har dilemmaövningarna varit uppskattade.  
Q-SCI har haft möte. De kommer genomföra workshops och har några förslag på olika teman. 
Det upplevs som krångligt med upphandlingskraven. 
 
Fråga uppstod om hur man kan se till att ingen blir exkluderad i ansökningar, till exempel till 
Wallenberg. Ett faktiskt fall har väckt debatt. 

 
7) GA-frågor 

Utbildningsplanen för Teknisk matematik är klart, finns i kopps. Det har blivit mycket lyckat 
med två PA som kompletterar varandra. Programbeskrivningarna på nätet är på gång med 
kommunikationsavdelningen. Det finns två doktorander, en från Lund och en från Chalmers, 
som ska intervjuas. 
 
Kursutbudet ska motiveras mot livslångt lärande. Det är ett omfattande arbete med att göra nya 
onlinekurser. Eventuellt kommer extra resurser på skolan behövas till detta. 

 
8) Information från studeranderepresentant 

Har hittat en representant till docentkommittén. Ytterligare en representant eftersöks.. 
 
Teknisk matematik kommer eventuellt tillhöra fysiksektionen men det är inte klart ännu. 
 
Rutin för studentinflytande är utskickad. 

 
9) FA-frågor 

FA gruppen har diskuterat sammansättning av betygsnämnder. 
 
Vicerektor vill stärka doktorsprogrammen. Bedömningen är att SCI är bra. 
 
CBH skolan har fixat en ny blankett för utlysning av doktorandtjänster. Blanketten upplevdes av övriga 
FA som onödig. Det är en tillitsproblematik. 
 
Antagningsblanketten saknar underskrift för prefekt. 

 
10) Administrativa frågor 

- Seija redogör för augustis bokslut. Skolan landar på 30 miljoner plus. Gru står för det största pluset där 
matte har ungefär hälften. Skolan har lämnat in en prognos om +37,7 miljoner för året. Just nu jobbar 
man med preliminär budget för 2020. Ett nytt centra är skapat men finns ingen verksamhet ännu. 
MedTech labs har fått ny föreståndare. Vi har två ekonomer på skolan som arbetar med EU projekt. De 
kommer använda en gemensam funktionsmail. Skicka budget vid ansökningar till dem innan ansökan 
skickas till RSO. Flytten av MNF skapar extrakostnader, det är flaggat för rektor men verkar inte finnas 
något beslut ännu. 

- Skolan kommer ordna HLR utbildningar i november. Mail kommer skickas till prefekter för nominering 
av vilka som ska gå på utbildningen.  

- All KTHs HR personal kommer att vara borta på konferens den 26-27 september. 
 

11) Information och anmälningar 
- RAE. Det finns 10 paneler. Institutionerna ska fundera över vilka som kan vara experter för deras 
verksamheter redan nu. Det kommer vara kort deadline för anmäla när frågan kommer. Genomförande 
blir våren 2020. Anton Ridderstad är samordnare. 
-STRUT. Remissvar processas. Det är spridda åsikter och oklart vad som händer. 
-Expo 2020. KTH planerar ett bidrag. KTH vill nog ha volontärer om man är intresserad. Det kommer ha 
vara i Dubai. 
- Reseräkningar och reseordrar. Anna vill bara ha sådant som har med ledningsuppdragen att göra. 
Forskningen får hanteras på avdelningen. 
- Cases for support är ett sätt att få medel. Skolan behöver prioritera projekten. Deadline är den 20 
september. Det saknas urvalskriterier vilket gör det svårt att prioritera. SCI skolan har 18 projekt av totalt 
63. Prefekterna får uppdraget att ta några ja och några nej per institution och meddela Anna. 



 
12) Övriga frågor 

-E-postadresser kommer förvinna och folk är uppröra. Det finns en hel del frågetecken kring hur det 
ska göras. 

- Nästa LG är på matte. Först en aktivitet som Sandra planerar och sedan vanligt möte efter det. 
 

Vid pennan  
Lisa Johnsson 


