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1) Föregående mötesanteckningar inga anmärkningar 
 
Åtgärdspunkter: 
- Vad innebär de nya pensionsreglerna? HR ombeds redogöra vid ett kommande LG-möte. Punkten 
kvarstår tills en central riktlinje tagits fram från KTH centralt.  
 
Åtgärdade punkter: 
- Återkopplingen från kvalitetsdialogen är utskickad samt finns upplagd i webplattformen för 
kontinuerlig uppföljning här: https://www.kth.se/social/group/kvalitetssystem-webp/   
Denna grupp skall nu vara öppen och åtkomlig för alla (man måste dock vara inloggad på KTH).  
- Den huvudsakliga anledningen till att man inte rubricerar Postdoc/Forskare i samma annons är att man 
då riskerar den ovillkorade tidsbegränsade anställningsformen som regleras i kollektivavtalet för 
postdocs. Om detta utnyttjas på fel sätt kan konsekvensen bli att tidsbegränsningen inskränks. Det som är 
unikt för postdocs är att anställningstiden INTE staplas på ev tidigare anställningstid. Till skillnad mot en 
tidsbegränsad forskaranställning där anställningstid staplas och kan leda till inlasning. Även 
formaliaproblem kan uppstå vid ev överklagan då man samannonserar två helt olika anställningsformer. 
Ett alternativ är att göra två parallella annonser. Det är KTHs anställningsordning som reglerar olika 
anställningsformer och för en ändring av denna krävs ett rektorsbeslut. KTHs anställningsordning: 
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581.1561700541!/Anställningsordning%20vid%20KTH.pdf 
 
 

2) Fokuspunkt – Återkoppling kvalitetsdialogen  
Flera punkter i återkopplingen är av intresse att fortsatt diskutera i ledningsgruppen.  
Framförallt hur de ansvariga planerar att följa upp de rekommenderade åtgärderna för 
kvalitetsutveckling. Vad händer vid nästa kvalitetsdialog? Skolans strategiska råd skulle kunna arbeta 
med vissa frågor. Även ett skolkollegium skulle kunna arbeta mot fakultetskollegiet. Formerna för 
nuvarande fakultetskollegium ska ses över och är på gång att ändras. 
Finansiering av fakulteten samt dess karriärvägar diskuteras. Principerna bakom vissa satsningar upplevs 
otydliga av prefekterna. I skolans verksamhetsplan (VP) finns medel avsatta för t ex startbidrag som 
tydligt framgår. Hållbarhets- och jämställdhetssatsningar kan dock bli oklara p g a att då en tjänst inrättas 
skall det initialt framgå med vilka medel den skall finansieras, om detta sedan kan härledas till 
jämställdhet så skall finansieringen komma från jämställdhetssatsningen …och detta inte framgår förrän 
anställningen är klar! 
 
 



3) Avtal 
Ett segt SSM-avtal är nu klart för påskrift ett annat SSM-avtal är dock inte klart ännu p g a att 
Anna vill ha samma ändringar som i det förra avtalet även i detta SSM-avtal. Anna försöker 
vara så flexibel som möjligt men vill att SSM-avtalen har samma formulering.  
Ett avtal mellan SU och KTH beträffande studenternas möjlighet att läsa kurser i ett gemensamt 
program har bearbetats i snart 6 år.  

 
4) Information från institutionerna 

Matematik: Har ansökt om två extra WASP-lektorat. Annonserar om två adjunktstjänster 
förhoppningsvis innan jul. Stort antal postdoc/doktorandtjänster ute ca 10-15 st.  Två nya befordringar till 
professorer David Rydh och Kristian Bjerklöv. Den 29 november firar Mattecirkeln 20 år firas på 
institutionen!   
Mats Boij är utsedd till ny prefekt vid institutionen från årsskiftet. Processen för utseende av ny prefekt 
har varit bra och mycket välförankrad inom institutionen. Samma process kommer att tillämpas vid 
fortsatta tillsättningar av prefekter.  
Fysik: Utfall på VR-ansökningar inom institutionen motsvarade 25%. Ny professor anställd Sandhya 
Chobey, har tidigare varit gästprofessor. Det är svårt att få vägledning beträffande hanteringen av 
avknoppningsföretag. De flesta vill göra rätt men det blir ibland motsägelsefullt och inkonsekvent vad 
gäller kraven för bisysslor kontra spin-off.    
Teknisk Mekanik: Institutionssammanslagningen fortgår och man planerar en fakultetsförnyelse 
inom hållfasthets- och akustikområdet. Fredrik reflekterar över begreppen grupp- och/eller 
teamkänsla. Dan Henningsson sitter med i RFI (Rådet för infrastruktur). Mekanik fick 4 VR-
anslag beviljade 
Tillämpad fysik: Fick 8 VR-anslag beviljade. En yngre fakultetsgrupp har bildats bestående av 
lektorer och forskare utanför linjen. De diskuterar diverse frågor som lyfts till institutionens 
ledningsgrupp t ex hur fungerar ekonomin. 27 nov genomförs den årliga A-phys dagen med 
alumner, talare och middag. 

 
5) FFA-frågor 

Lanie går igenom pågående befordringar, docenturer och rekryteringsärenden. 
Nya förslag på ledamöter från skolan till rekryteringsnämnd, befordringsnämnd samt docentnämnd har 
skickats in av Lanie för centralt beslut. 
Till PIL-utbildningen har SCI nominerat två biträdande lektorer från matematik och två biträdande 
lektorer från Farkost och flyg. 
 

6) JMLA-frågor 
KTH:s centrala JMLA-grupp arbetar med mottagningen av nyantagna studenter. I våras hade man 
en storträff där bl a detta diskuterades. Anna funderar på att skapa en JMLA-grupp på skolan.  
 

7) GA-frågor 
- GRU-utskottet hade besök av två KTH-jurister vid senaste mötet som berättade om processen 
för disciplinärenden. GA är ofta kontaktperson när examinatorer ska anmäla, så en mer frekvent 
återkoppling från nämnden till GA önskades. 
- Programanalyserna i den kontinuerliga uppföljningen kommer att tidigareläggas med ungefär 
en månad. Skolrapporten skickas in den 13 mars. Inlämning för PA kommer att vara innan 
sportlovet. Deadline för Master-PAs bedömning av sökande är 23 mars. SCI-skolans årliga 
GRU-konferens kommer med hänsyn till alla deadlines att arrangeras i början av juni (istället 
för mars) och ha mer fokus på programanalyser och återkoppling inför revidering och beslut av 
utbildningsplaner 1 sept. 
- GA på SCI-skolan samt studierektorer på matematik har bjudit in GA och PA för KTHs samtliga 
Civing-program till ett seminarium i slutet av januari för att diskutera de grundläggande 
matematikkurserna, utvecklingen som skett, genomströmning mm. 
- Inom utbildningen finns ingen process för internationella avtal eller vem som ska skriva på. 
Juridisk avtalskompetens saknas inom området. Det finns dock en hel avdelning på GVS som 
uteslutande arbetar med internationella relationer, avtal, partnerskap etc inom utbildningen: 
https://intra.kth.se/internationalisering  
 
 
 



8) Information från studeranderepresentant 
Inom kort träffas skolrådet för att utse en ny studeranderepresentant till bl a LG SCI.  
Fysiksektionen kommer att inkludera det nya programmet Teknisk Matematik i sektionen. 
 

9) FA-frågor 
En diskussion centralt på KTH har avhandlat om närvaron som ledamot i betygsnämnd vid disputation 
skulle kunna göras digital, dvs närvaro via länk. Man kommer att testa detta och därefter utvärdera. 
Man kommer också att se över möjligheten för andra stipendiefinansierade former än CSC för 
doktorander. 
 

10) Administrativa frågor 
-Basstädning kommer att ingå i hyran fr o m 1 januari 2020. Exakt vad som ingår i 
basstädningen är inte klarlagt ännu. Tilläggstjänster kommer att kosta extra, t ex tömning av 
papperskorgar, diskmaskin, rengöring av pentry. Mer info kommer från GVS innan jul. 
- Den enkät som skickades ut om verksamhetsstöd har besvarats av 91 av 330 möjliga. Helene 
kommer att sammanställa svaren, analysera och diskutera med gruppchefer och 
funktionsansvarig samt föreslå ev åtgärder. Detta kommer att redovisas i LG SCI framöver samt 
läggas upp på webben och skickas ut till skolan. 
- Inför nästa inventering (2020) kommer utsedda inventarieförrättare att kallas till en 
obligatorisk information om hur och vad de förväntas göra. Anledningen är att utrusning för 
mångmiljonbelopp kan utrangeras utan någon direkt kontroll i form av skrotningsintyg eller 
liknande. I bästa fall kan vi införa digital utrusning (skanner) samt streckkodmärka 
inventarierna. 

- Ett förtydligande beträffande myndighetskapitalssatsningen (MK) har efterfrågats eftersom det 
förra gången blev missförstånd som fortfarande inte blivit helt klarlagda. I januari 2019 
skickade alla prefekter ett underlag till skolchefen med förslag på olika MK-satsningar. Detta 
förslag sammanställdes av skolchefen och skickades till rektor. MK-satsningarna har därefter 
diskuterats i skolchefsrådet. Ett utkast till beslutsförslag skickades till adminchefs-listan från 
GVS-handläggaren. Av detta framgick att den totala MK-satsningen vid SCI-skolan omfattar 50 
Mkr. På skolnivån finns ca 20 Msek MK vilket betyder att 30 Mkr ska komma från 
institutionernas MK. De flesta institutioner på SCI-skolan har inte samlat MK på 
institutionsnivån utan på avdelnings-, enhets- eller individnivå. Detta  betyder  att man måste 
klargöra vilket MK som ska användas till vad. Hur skolnivåns MK om 20 Mkr ska fördelas till 
institutionerna är skolchefens beslut. MK-satsningen kommer att diskuteras på skolchefsrådet 
19 november och rektor beslutar därefter (2 dec).  
Då prefekter inte har fått någon återkoppling från skolchef utifrån inskickat underlag finns 
behov/önskemål om en dialog angående MK-satsningen inom SCI-skolan. Helene skickar ut 
beslutsutkastet till prefekter och skolchef. 
 

11) Information och anmälningar 
Nya Impact-ansvariga efterfrågas. Förslag skickas till Anna. 
 

 
12) Övriga frågor 

Nominering av lärarkandidater till universitetsstyrelsen pågår mellan 18/11 – 1/12. Läs mer här: 
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/val-av-ledamoter-i-universitetsstyrelsen-utsedda-av-lararna-1.937100 
 

 
Vid pennan  
Helene Rune 
 
 
 
 


