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Beslutsorgan
Anställningsnämnden

Anställningsnämndens möte
Datum för mötet:

2019-09-24

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter
Anders Forsgren, dekanus, SCI, ordförande
Anna Finne Wistrand, professor, CBH, vice ordförande
Folke Björk, professor, ABE
Monica Lindgren, professor, ITM
Linda Lundström, lektor, SCI
Ulf Olofsson, professor, ITM, deltar ej på §13
Mikael Skoglund, professor, EECS, deltar till §7
Mats Wallin, professor, SCI, deltar till §7
Britt Östlund, professor, CBH
Fackliga representanter
Susanna Elfving Blomster, ST
Emma Strömberg, SACO
Per-Ove Öster, SEKO
Studeranderepresentant
Arvid Nilsson, studeranderepresentant

Närvarande (övriga):

Katarina Bröms, LT-handläggare
Dilek Gür, LT-handläggare
Kia Vejdegren, LT-handläggare
Kerstin Lagerstedt, sekreterare AN

Föredragande (inbjudna):

Amelie Eriksson Karlström, fakultetsförnyelseansvarig CBH, §7

Frånvarande:

Sara Collmar, LT-handläggare
Katinka Pålsson, LT-handläggare
Sandra Strandberg, LT-handläggare
Tage Mohammadat, doktorandrepresentant

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
Ulf Olofsson anmäler jäv för §13.
§ 2. Val av justerare och tidhållare
Monica Lindgren utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Linda Lundström utses att vara tidhållare under mötet.
§ 3. Dagordning fastställs
Föredragningslistan godkänns.
§ 4. Meddelanden och beslut
Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som kommit för kännedom till
anställningsnämnden.
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§ 5. Föregående protokoll
Föregående protokoll har inte justerats och tas upp på nästa möte.
§ 6. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för
adjunkt i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och organisation
(A-2019-1251) ABE
Dnr: A-2019-1251
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Muriel Beser Hugosson (ABE).
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet på FFA Muriel Beser Hugossons begäran. FFA har
förhinder att delta på mötet. Ärendet kommer att tas upp på anställningsnämndens möte 2019-10-10.
§ 7. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för
lektor i fiberteknologi
Dnr: VL-2019-0064.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Amelie Eriksson Karlström (CBH).
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Skolchefen vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) har lämnat in en ansökan om att påbörja
ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för lektor i fiberteknologi.
Bakgrund:
FFA Amelie Eriksson Karlström vid CBH-skolan har föredragit ärendet på Fakultetsrådets möte 201906-11. Fakultetsrådet bordlade ärendet. Skolan ansökte om undantag från annonsering av
anställningen enligt avsnitt 1.3.4. i fakultetsrådets anvisningar till anställningsordning (V-2018-1041).
Fakultetsrådet noterade att ansökan saknar redogörelse för särskilda skäl att undanta från annonsering
samt att regeln i 1.3.4 i första hand är ämnad för biträdande lektorat.
FFA Amelie Eriksson Karlström vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föredrar ärendet.
Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.
Avsnitt 2.1.5.4 i Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630) föreskriver:
”Utgångspunkten för rekrytering av lärare vid KTH är att alla anställningar ska annonseras brett
med målsättningen att attrahera många sökande. Undantag från denna princip kan i synnerliga fall
medges där behov av rekrytering identifierats inom ett ämnesområde där det finns kandidater som
erhållit mycket prestigefyllda individuella forskningsanslag och då anslagsformen syftar till, eller
förutsätter, att individen bereds möjlighet till långsiktig etablering för akademisk karriär vid ett
lärosäte. Till sådana räknas idag Wallenberg Academy Fellows (KAW), ERC (Starting eller
Consolidator Grant), eller SSF Framtidens Forskningsledare.”
Vidare står:
”Biträdande lektorat ska företrädesvis användas. Enbart i fall där det är uppenbart att lämplig nivå
är högre kan lektors- eller professorsanställning vara aktuell.”
Anställningsnämnden konstaterar att sökande är anställd på KTH sedan flera år tillbaka. Nämnden
konstaterar också att biträdande lektorat företrädesvis ska användas, vilket inte är aktuellt i detta fall.
Nämnden finner därför inte att detta är ett sådant synnerligt fall som avses för att undanta en
lektorsanställning från annonsering.
Beslut: Anställningsnämnden föreslår rektor att avslå skolans ansökan om att påbörja
anställningsförfarande.
§ 8. Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor (Yves Hsieh)
Dnr: VL-2019-0045.
KS-Kod: 2.5.2.
Föredragande: Katarina Bröms.
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Handlingar i ärendet har sänts ut

Yves Hsieh har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i glykovetenskap med
inriktning mot kolhydraters biomassa (eng.: Glycoscience with focus on Carbohydrates from Biomass).
Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning.
Bitr. lektor till lektor
Vid bedömning av ansökan om befordran till lektor tillämpas 4 kap. 4 § högskoleförordningen samt
Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - avsnitt 1.2: Lektor. Därutöver gäller också särskilda
bedömningsgrunder fastställda i anställningsprofilen för den sökandes biträdande lektorat.
Förslag på sakkunnig vid befordran från biträdande lektor till lektor
Skolchefen vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår att Professor Vincent G.H Eijsink
vid Norwegian University och Life Sciences, Norge, utses till sakkunnig.
Bakgrund:
Anställningsutskottet har beslutat på mötet 2019-05-28 att ärendet ska sakkunniggranskas och har
utsett professor Anne Meyer och Professor John Ralph till sakkunniga. Professor John Ralph meddelas
2019-06-03 att han inte längre kunde åta sig uppdraget. Institutionen har nu inkommit med nytt
förslag på sakkunnig som ersättare för professor John Ralph. Således ska AN enbart ta ställning till
förslaget rörande professor Vincent G.H Eijsink.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att fastställa förslaget på sakkunnig.
§ 9. Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i datavetenskap med
inriktning mot system för dataanalys
Dnr: J-2019-0058.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Dilek Gür.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektorat i datavetenskap med inriktning mot
system för dataanalys
Det finns 20 sökande varav 2 kvinnor och 18 män till anställningen. Av de potentiella sökande som
skolan listat i sitt "förslag på inrättande av anställning" har 1 sökt anställningen. Vice skolchefen Lars
Nordström vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår att seniorforskare Ioana
Manolescu, kvinna vid Inria Saclay-Ile-de-France och professor Amr El Abbadi, manvid University of
California utses till sakkunniga. Anställningsprofilen, annonsen och sökandeförteckning bifogas
underlaget.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar enligt förslag.
§ 10. Förslag på sakkunniga vid anställning av lektor i industriell ekonomi med
inriktning teknisk innovation
Dnr: VL-2019-0048.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Förslag på sakkunniga vid anställning av sakkunniga vid anställning av lektorat i industriell
ekonomi med inriktning teknisk innovation
Det finns 18 sökande varav 4 kvinnor och 14 män till anställningen. Av de potentiella sökande som
skolan listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 1 sökt anställningen. Skolchef
vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår att professor Jan Damsgaard vid
Copenhagen Business School (CBS), Danmark, och professor Christina Chaminade vid
Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds Universitet, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar enligt förslag.
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§ 11. Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i produktionssystem
med inriktning mot kollaborativa robotsystem
Dnr: M-2019-0403.
KS-Kod: 2.5.1.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i produktionssystem med inriktning mot
kollaborativa robotsystem
Det finns 6 sökande varav 0 kvinnor och 6 män till anställningen. Av de potentiella sökande som skolan
listat i sin ”ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande” har 0 sökt anställningen. Skolchefen vid
skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår att professor Jian Ciao vid Northwestern
University, USA, och professor Gunnar Bolmsjö vid Linnéuniversitet, utses till sakkunniga.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar enligt förslag.
§ 12. Docentansökan i inbyggda styrsystem (Jad El-Khoury)
Dnr: VL-2019-0080.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Jad El-Khoury har ansökt om att bli antagen som docent i inbyggda styrsystem (eng.: Embedded
Control System). Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en
skrivelse att professor Birger Moeller-Pedersen, vid University of Oslo, Norge, utses till sakkunnig.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar enligt förslag.
§ 13. Docentansökan i mekatronik (Martin Edin Grimheden)
Dnr: VL-2019-0067.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Martin Edin Grimheden har ansökt om att bli antagen som docent i mekatronik (eng.: Mechatronics).
Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att professor
Peter Hehenberger, vid School of Engineering, University of Applied Sciences Upper Austria, Österrike,
utses till sakkunnig.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar enligt förslag.
§ 14. Docentansökan i maskinkonstruktion (Anna Pernestål)
Dnr: VL-2019-0078.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Anna Pernestål har ansökt om att bli antagen som docent i maskinkonstruktion (eng.: Machine
Design). Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att
professor Leif Gustafsson, vid Uppsala universitet, utses till sakkunnig.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar enligt förslag.
§ 15. Docentansökan i bioteknologi (Lauren Sara McKee)
Dnr: VL-2019-0061.
KS-Kod: 2.13.
Föredragande: Kerstin Lagerstedt.
Handlingar i ärendet har sänts ut.
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Lauren Sara McKee har ansökt om att bli antagen som docent i bioteknologi (eng.: Biotechnology).
Skolchefen vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att lektor Jerry
Ståhlberg, vid Uppsala BioCenter, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), utses till sakkunnig.
Beslut: Anställningsnämnden beslutar enligt förslag.
§ 16. Övriga frågor
Anställningsnämnden diskuterar kort KTH:s mallar för anställningsprofiler. Nämnden anser att en
översyn av dessa bör göras i ett lämpligt skede framöver.
§ 17. Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
_____________________________________
Kerstin Lagerstedt
Protokollförare

Anders Forsgren
Ordförande

Monica Lindgren
Justeringsperson

Justerares signatur:

