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Beslutsorgan     

Anställningsnämnden 

     
     

     
     

 
 

Justerares signatur:
 

Anställningsnämndens möte 

Datum för mötet: 2019-12-19  
 

  
Närvarande (beslutande): 
 
 

Lärarrepresentanter  
Anders Forsgren, dekanus, ordförande  
Folke Björk, professor, ej § 13 b. 
Monica Lindgren, professor 
Ulf Olofsson, professor 
Mikael Skoglund, professor 
Mats Wallin, professor  
Britt Östlund, professor 
 
Fackliga representanter 
Emma Strömberg, SACO 
Per-Ove Öster, SEKO 
 

Närvarande (övriga): Katinka Pålsson, LT-handläggare 
Kerstin Lagerstedt, sekreterare AN 
 

Föredragande (inbjudna):  
 
 
 
 
 
Frånvarande:  

Lars Nordström, FFA EECS 
Amelie Eriksson Karlström, FFA CBH 
Natalia Skorodumova, FFA ITM 
Magnus Wiktorsson, Prefekt Hållbar produktionsutveckling KTH 
Södertälje 
 
Anna Wistrand, professor, vice ordförande 
Linda Lundström, lektor 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Arvid Nilsson, studeranderepresentant 
Tage Mohammadat, doktorandrepresentant 

 
§ 1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2. Val av justerare och tidhållare 
Mikael Skoglund utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 3. Dagordning fastställs 
Föredragningslistan godkänns.  
 
§ 4. Meddelanden och beslut  
Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som kommit för kännedom till 
anställningsnämnden. 
 
§ 5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll har justerats. 
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§ 6. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för 
biträdande lektor i intelligenta system med inriktning mot samverkande autonoma 
system 
Dnr: J-2019-3194.  
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Lars Nordström, FFA EECS. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har lämnat in en ansökan om att 
påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för biträdande lektor i intelligenta system 
med inriktning mot samverkande autonoma system (eng.: Intelligent systems with specialization in 
Autonomous Systems). 
 
Lars Nordström, FFA, vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föredrar ärendet. 
Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet i avvaktan på justeringar i anställningsprofil. 
 
§ 7. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för 
lektor i fiberteknologi 
Dnr: VL-2019-0126. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Amelie Eriksson Karlström, FFA 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 (eng.: Fibre Technology). 
 
Amelie Eriksson Karlström, FFA, vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föredrar ärendet. 
Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet i avvaktan på justeringar i anställningsprofil. 
 
§ 8. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för 
adjunkt i industriell drift- och underhållsteknik 
Dnr: M-2019-2561. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Magnus Wiktorsson, Prefekt Hållbar produktionsutveckling KTH Södertälje och Natalia 
Skorodumova, FFA ITM. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) har lämnat in en ansökan om att 
påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för adjunkt i industriell drift- och 
underhållsteknik.   
 
Magnus Wiktorsson, Prefekt Hållbar produktionsutveckling KTH Södertälje, vid skolan för industriell 
teknik och management (ITM) föredrar ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar 
ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet i avvaktan på justeringar i anställningsprofil. 
 
§ 9. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för  
adjunkt i maskinteknik med inriktning mot mekatronik 
Dnr: M-2019-2563. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Magnus Wiktorsson, Prefekt Hållbar produktionsutveckling KTH Södertälje och Natalia 
Skorodumova, FFA ITM. 
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Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) har lämnat in en ansökan om att 
påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för adjunkt i maskinteknik med inriktning 
mot mekatronik.   
 
Magnus Wiktorsson, Prefekt Hållbar produktionsutveckling KTH Södertälje, vid skolan för industriell 
teknik och management (ITM) föredrar ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar 
ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet i avvaktan på justeringar i anställningsprofil. 
 
§ 10. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för  
adjunkt i maskinteknik med inriktning mot datorstödd konstruktion 
Dnr: M-2019-2565. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Magnus Wiktorsson, Prefekt Hållbar produktionsutveckling KTH Södertälje och Natalia 
Skorodumova, FFA ITM. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) har lämnat in en ansökan om att 
påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för adjunkt i maskinteknik med inriktning 
mot datorstödd konstruktion. 
 
Magnus Wiktorsson, Prefekt Hållbar produktionsutveckling KTH Södertälje, vid skolan för industriell 
teknik och management (ITM) föredrar ärendet. Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar 
ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden bordlägger ärendet i avvaktan på justeringar i anställningsprofil. 
 
§ 11. Förslag på ny sakkunnig för bitr. lektor i datavetenskap med inriktning mot system 
för dataanalys 
Dnr: J-2019-0058. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Katinka Pålsson. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
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.  
  
Anställningsnämnden beslutade om sakkunniga 2019-09-24. Den sakkunniga Amr El Abbadi har 
sedan levererat sitt utlåtande medan den sakkunniga Ioana Manolescu av personliga skäl tyvärr inte 
har kunnat leverera sitt utlåtande och nyligen helt har avsagt sig uppdraget.  
  
Vice skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår därför att professor Simin 
Nadjm-Tehrani (k), vid Linköpings Universitet, utses till ny sakkunnig (tillsammans med professor 
Amr El Abbadi (m), vid University of California, USA, som redan levererat sakkunnigutlåtande). 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att utse sakkunnig enligt förslag. 
  
§ 12. Docentansökan i fysik med inriktning mot röntgenvetenskap (Jonas Sellberg) 
Dnr: VL-2019-0123. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Jonas Sellberg har ansökt om att bli antagen som docent i fysik med inriktning mot röntgenvetenskap 
(eng.: Physics with specialization in X-ray Science). Skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) 
föreslår i en skrivelse att professor emeritus Ingolf Lindau, vid Stanford University, USA, utses till 
sakkunnig.  
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Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunnig enligt förslag. 
 
§ 13. Skolornas förslag på rekryteringskommittéer. Anställningsnämndens utseende  
av ledamöter. 
 
Ordförande redogör för ärendet och anställningsnämnden diskuterar skolornas inlämnade förslag på 
rekryteringskommittéer.  
 
Anställningsnämnden beslutar att utse ordförande, vice ordförande och lärarrepresentanter för en 
mandatperiod om fyra år enligt skolornas förslag på rekryteringskommittéer för SCI (se bilaga 1. §13 a) 
och ABE (se bilaga 2. §13 b), dock med ett undantag för ABE.  
Folke Björk är föreslagen som lärarrepresentant i ABE:s rekryteringsnämnd. Eftersom han redan är 
ledamot i anställningsnämnden beslutar nämnden att inte utse Folke Björk som lärarrepresentant i 
ABE:s rekryteringsnämnd. 
 
§ 14. Skolornas förslag för ledamöter till befordringsnämnd. Anställningsnämndens 
utseende av ledamöter. 
 
Ordförande redogör för ärendet och anställningsnämnden diskuterar skolornas inlämnade förslag på 
ledamöter till befordringsnämnd. (se bilaga 3. §14).  
Anställningsnämnden ber även ABE-skolan att inkomma med ytterligare ett förslag på en ledamot. 
 
§ 15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 16. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
_____________________________________ 
Kerstin Lagerstedt  
Protokollförare 
 
 
 

Anders Forsgren 
Ordförande 
Justeringsdatum: 

 Mikael Skoglund  
Justeringsperson 
Justeringsdatum: 
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Bilaga 1. §13 a. Skolornas förslag på rekryteringskommittéer  
 
Rekryteringskommitté SCI (Skolan för teknikvetenskap) 
 
 
Ordförande: 
Mark Pearce, professor 
 
Vice ordförande:  
Sebastian Lourdudoss, professor 
Lisa Prahl Wittberg, universitetslektor 
 
 
Ledamöter: 
Shervin Bagheri, professor 
Jens Bardarson, universitetslektor 
Mats Bengtsson, professor (EECS) 
Anna Burvall, universitetslektor 
Carlota Canalias, professor 
Danijela Damjanovic, universitetslektor 
Jens Fransson, professor 
Elias Jarlebring, universitetslektor 
Jenny Jerrelind, universitetslektor 
Valdas Pasiskevicius, professor 
 
 
 
 
Mandatperiod: 
2020-01-01  t.o.m. 2023-12-31 
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Bilaga 2. §13 b. Skolornas förslag på rekryteringskommittéer  
 
Rekryteringskommitté ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad) 
 
 
Ordförande: 
Nicole Kringos, professor 
 
Vice ordförande:  
Johan Silfwerbrand, professor 
Mats Wilhemsson, professor 
 
Ledamöter: 
Thordis Arrhenius, universitetslektor 
Björn Berggren, professor 
Anders Bergström, universitetslektor 
Vania Ceccato, professor 
Vladimir Cvetkovic, professor 
Karin Edvardsson Björnberg, universitetslektor 
Fredrik Gröndahl, universitetslektor 
Jonathan Metzger, professor 
Jenny Paulsson, universitetslektor 
Nina Wormbs, universitetslektor 
 
 
 
 
Mandatperiod: 
2020-01-01  t.o.m. 2023-12-31 
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Bilaga 3. §14. Skolornas förslag på ledamöter till befordringsnämnden 
 
Befordringsnämnd KTH  
 
 
Ordförande: 
Anders Forsgren, dekanus 
 
Vice ordförande:  
Sofia Ritzén, prodekanus 
 
 
Ledamöter: 
Berit Balfors, professor 
Liubov Belova, professor 
Tore Brinck, professor 
Ulrica Edlund, professor 
James Gross, professor 
Emma Kaller Lundberg, universitetslektor 
Karin Odelius, universitetsekot 
Mauro Onori, professor 
Rajeev Thottappillil, professor 
Dan Zenkert, professor 
Carl-Mikael Zetterling, professor 
Malin Åkermo, professor 
 
 
 
Mandatperiod: 
2020-01-01  t.o.m. 2023-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


