
Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2019-10-01 
 
Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00 

 
Närvarande: 
Anna Delin, Skolchef, 
Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Oscar Tjernberg, Prefekt Tillämpad 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  
Jonas Faleskog, Vice FA 
Helene Rune, Administrativ chef 
 
Frånvarande: 
Lanie, Gutierrez Farewik, Vice skolchef 
Tommy Ohlsson, FA 

 
 

1) Föregående mötesanteckningar inga anmärkningar 
 
Åtgärdspunkter: 
- Anna gör en OH-presentation om hela återkopplingen från KTHs ledning vid senaste skoldialogen. 
- Får doktorsprogrammen ha samma forskarämne? Jonas F.  
- Vad innebär de nya pensionsreglerna? HR ombeds redogöra vid ett kommande LG-möte. Punkten 
kvarstår tills det är utrett med centrala KTH. 
 

2) Fokuspunkt 
utgår. 

 
3) Avtal 

Beträffande NDA bör dessa ej skickas via e-post då de inte är sekretessbelagda och ibland begärs e-
poster ut från allmänheten. 
FMV-kontrakt har fastnat p g a att formatet inte är OK enligt KTH-jurister.  
Standardavtal med t ex SSM, som tidigare aldrig har krånglat, har plötsligt blivit problematiska att 
hantera av KTHs jurister som hittar risker med det mesta samt att olika formuleringar inte accepteras 
eller ogillas av KTHs jurister. 
S k ”forskaravtal” skall skrivas av alla inblandade forskare i ett projekt: 
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.633799.1550157786!/Forskaravtal%20forskare.pdf  
Mer info om detta här: https://intra.kth.se/forskning/avtalshantering-1.617388 
Helene deltar i ett möte med RSO på fredag och kommer då att ta upp ovanstående problem med extrema 
handläggningstider och juristernas olika krav på formuleringar och riskbedömningar mm. 
Nytt försök ska göras att bjuda in SCI-skolans jurist Hanin Hamad till ett LG-möte för att introducera sig 
själv och berätta om avtalshanteringen. 

 
4) Information från institutionerna 

Fysik: Flera rekryteringar pågår. Då många lektorer har anmält intresse för befordran till 
professor har en process för hantering av detta inom institutionen tagits fram. Man vill 
åstadkomma en transparent och tydlig process och har inrättat en kommitté som granskar 
ansökningar som bl a ska säkerställa likabehandling. Om detta faller väl ut kan processen 
appliceras vid alla institutioner. Den konsulära vaksamhet som anbefalles vid rekrytering från 
vissa länder inom vissa forskningsområden är otydlig. Det finns inga riktlinjer vid KTH om hur 
detta ska hanteras i praktiken. Helene försöker få klarhet. 
Teknisk Mekanik: Rebecca Lingwood blir affilierad professor inom kort, endast signatur från 
rektor saknas.  



Matematik: En process har påbörjats för att samla ihop olika projekt för Postdocs inom Brummer & 
Partnerslab vilka kommer att annonseras senare. Avonova har genomfört lyckade seminarier om 
stresshantering vid institutionen. RAE-panelerna är inte optimala för matematik.  
Tillämpad fysik: Flyttplaneringen löper på som den ska. Två stora SSF-anslag beviljade. Oscar har träffat 
Annica Stenson Trigell och diskuterat ärendehanteringen vid RSO som inte varit tillfredsställande. 

 
5) FFA-frågor 

Lanie ej närvarande, punkten utgår. 
 

6) JMLA-frågor 
Arbete fortgår i olika JML-projekt. I april är Carlota Canalias m fl inbjudna till LG SCI för att 
informera om alla projekt.  

 
7) GA-frågor 

Vid dagens UKÄ-besök fick GA beskriva kvalitetssäkringssystemet inom grundutbildningen. 
UKÄ återkommer i november då olika tematiska områden kommer att väljas ut inom KTH. 
 
Skolan har fått återkoppling från KTHs ledning om kvalitetsdialogen i maj.  Gunnar har i sin tur 
återkopplat att det är för många förslag till åtgärdspunkter. Rent generellt fungerar dialogen bra. 
Rapporterna fungerar och informationen tas vidare till fakultetsrådet och skolorna får 
återkoppling på vad man ska jobba vidare med. 
Anna gör en OH-presentation om hela återkopplingen från KTHs ledning. 
 
En arbetsgrupp för projekt ”Livslångt lärande” tittar på beställd utbildning. Gunnar sitter med i 
arbetsgruppen. 
 
KTH har ett överskott på pengar från betalande studenter. KTH vill använda detta överskott till 
att inrätta någon form av assistenttjänster för dessa studenter. Vilket blir lite omöjligt då alla 
tjänster måste utlysas i vederbörlig ordning.  
 

 
8) Information från studeranderepresentant 

Även studentrepresentanten har träffat UKÄ denna dag och haft intressanta diskussioner.  
Det nya programmet Teknisk matematik har diskuterats inom F-styret och kommer att diskuteras 
inom F-sektionen. Man ställer sig positiv till att programmet skall höra till Fysiksektionen. 
 
Beträffande den översyn av lokaler som ska göras inom skolan har man en doktorandrepresentant på 
gång. 

 
9) FA-frågor 

Skolan har drygt 270 kurser på doktorsnivå, en upprensning pågår. 
Minskad byråkrati önskas vad gäller att kurser måste finnas i ISPn innan kursen kan läsas av 
doktoranden. 
 

10) Administrativa frågor 
Julbordshanteringen har blivit föremål för diskussion då SU har fått betala böter p g a felaktig 
direktupphandling. Dock har upphandlingsavdelningen vid GVS gett direktiv om att upphandlade 
catering firmor eller direktupphandling gäller för KTH detta år.  
 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gör ett tillsynsbesök vid KTH den 2 oktober.  
Från SCI-skolan är Anna Delin, Lanie Gutierrez-Farewik samt undertecknad med. Återkommer med 
rapport om detta vid nästa LG. 
 
Skolchefsnomineringsprocessen kommer att dra igång denna vecka. 
 
En snabbenkät om hur man upplever verksamhetsstödet vid SCI-skolan kommer att skickas ut under 
hösten. 
 
Lönerevisionen är snart klar. Lisa kommer att skicka ut information om de s k lönesättande samtalen 
under nästa vecka. 



 
I november kommer skyddsronder att initieras och organiseras från skolnivån.  
 
EKO håller på med kvartalsbokslutet. Finanserna går bra! 
Skolan har fått en klimatpott om 385 510 kr som genererats från den straffbeskattning av flygresor 
som föreslagits av Sustainability Office. Skolan skall lämna skriftligt förslag till en central 
samordnare om hur man vill använda potten senast 7 oktober! 
Olika idéer diskuteras: sponsra tågresor, köpa Campus-cyklar till skolan, studentprojekt, elbil mm  

 
11) Information och anmälningar 

Reseräkningar signeras i linjen dvs det är Skolchefen som signerar Prefekternas resor oavsett syftet 
med resan. 
CSC-stip deadline 5 oktober.  
RAE 2020, en tidsplan och annan info finns upplagd här: 
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/dags-for-ny-rae-som-utvecklar-var-forskning-1.926238 
Visit week i augusti 2020. 
Självvärderingsmall ska in  maj 2020. 
Rankingar baseras tyvärr på felaktig data i de bibliometriska underlagen som tas fram av KTH centralt. 
 
 

12) Övriga frågor 

35 ansökningar (varav 16  resp 19 ) har inkommit gällande Wallenberg, förra året var motsvarade 
siffra totalt 11 st. SCI-skolan står för cirka hälften av ansökningarna. 
 
Får inte doktorsprogrammen ha samma forskarämne? Detta har tidigare inte varit ett problem. 
Jonas kollar. 
 

 
Vid pennan  
Helene Rune 


