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Beslutsorgan     

Anställningsnämnden 

     
     

     
     

 
 

Justerares signatur:
 

Anställningsnämndens möte 

Datum för mötet: 2019-12-05  
 

  
Närvarande (beslutande): 
 
 

Lärarrepresentanter  
Anders Forsgren, dekanus, ordförande  
Anna Wistrand, professor, vice ordförande  
Monica Lindgren, professor 
Linda Lundström, lektor 
Ulf Olofsson, professor 
Mikael Skoglund, professor, ej § 1-3. 
Mats Wallin, professor  
 
Fackliga representanter 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Emma Strömberg, SACO 
 
Studeranderepresentanter 
Arvid Nilsson, studeranderepresentant 
 

Närvarande (övriga): Katarina Bröms, LT-handläggare 
Katinka Pålsson, LT-handläggare 
Sandra Strandberg, LT-handläggare 
Kerstin Lagerstedt, sekreterare AN 

Föredragande (inbjudna):  
 
Frånvarande:  

Elena Gutierrez Farewik, FFA SCI                                                                     
 
Folke Björk, professor  
Britt Östlund, professor 
Per-Ove Öster, SEKO 
Tage Mohammadat, doktorandrepresentant 
 

 
§ 1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2. Val av justerare 
Anna Wistrand 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. 
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§ 5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll har justerats.  
 
§ 6. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för 
biträdande lektor i marina system 
Dnr: S-2019-1890. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Elena Gutierrez Farewik, FFA SCI.                                                                                         
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) har lämnat in en ansökan om att påbörja ett 
anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för biträdande lektor i marina system (eng.: Naval 
Architecture). 
 
Elena Gutierrez Farewik, FFA vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föredrar ärendet. 
Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.  
Anställningsnämnden vill se en förtydligande beskrivning av tillgängliga resurser för den föreslagna 
anställningen på kort (år 1-4) och lång (år 4-8) sikt i ”Ansökan om att påbörja ett 
anställningsförfarande”. 
Nämnden ber även om ett utökat svar av avsnitt 6a. Ledarskapsutbildningar och högskolepedagogiska 
utbildningar; och en översyn av språket under avsnitt 5d. Prioriterade insatser inom 
kompetensförsörjning för doktorander i ”Uppföljning av akademisk kompetensförsörjning på 
institutionsnivå 2019”. 
 
§ 7. Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) för två 
lektorer i matematik med inriktning mot matematisk analys 
Dnr: VL-2019-0118. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Elena Gutierrez Farewik, FFA SCI.                                                                                         
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) har lämnat in ett förslag på anställningsprofil för två 
lektorer i matematik med inriktning mot matematisk analys (eng.: Mathematics with specialization in 
mathematical analysis).  
 
Elena Gutierrez Farewik, FFA vid skolan för teknikvetenskap (SCI) föredrar ärendet. 
Anställningsnämnden ställer frågor och diskuterar ärendet.  
 
Beslut: Anställningsnämnden föreslår att rektor beslutar om att anställningsförfarande (inkl. 
anställningsprofil) får påbörjas (se bilaga 2). 
Anställningsnämnden ska besluta om hur förfarande för sakkunniga ska ske när annonsering har 
genomförts och när förslag på sakkunniga lämnas in till nämnden.  Nämnden önskar då få förslag på 
särskild handläggningsordning enligt § 2.1.9 i Riktlinje till anställningsordningen, inklusive fullständigt 
förslag på sakkunniga, om skolans bedömning är att särskild handläggningsordning krävs. I annat fall 
önskar nämnden få förslag på sakkunniga enligt ordinarie rutin. 
 
§ 8. Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor (Gaston Crespo) 
Dnr: VL-2019-0090. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Katarina Bröms. 
Handlingar i ärendet har sänts ut  
 
Gaston Crespo har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i analytisk kemi  
(eng.: Analytical Chemistry). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes 
nuvarande anställning.   
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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. 
 
Skolchefen vid CBH-skolan föreslår att professor Agata Michalska (k), Polen, vid Uniwersytet 
Warszawski, och biträdande professor Tom Lindfors, vid Åbo Akademi University, utses till 
sakkunniga. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunniga enligt förslag.  
 
§ 9. Förslag på sakkunniga vid anställning av lektor i  mobilitet och samhällsplanering 
Dnr: VL-2019-0069. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Katinka Pålsson. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 22 sökande varav 8 kvinnor och 14 män till anställningen. Av de potentiella sökande som 
skolan listat i sitt "förslag på inrättande av anställning" har 3 sökt anställningen. Skolchef Muriel Beser 
Hugosson vid Skolan for arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår att professor Soora Rasouli, 
vid Eindhoven University of Technology, Nederländerna, och lektor Stefan Eriksen Mabit, vid 
Danmarks tekniske universitet, Danmark, utses till sakkunniga. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att utse sakkunniga enligt förslag. 
 
§ 10. Docentansökan i bioteknologi med inriktning mot medicinsk genomik (Pelin 
Sahlén) 
Dnr: VL-2019-0068. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Pelin Sahlén har ansökt om att bli antagen som docent i bioteknologi med inriktning mot medicinsk 
genomik (eng.: Biotechnology with specialization in Medical Genomics). Skolchefen vid Skolan för 
kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att professor Ann-Christine Syvänen, vid 
Uppsala Universitet, utses till sakkunnig.  
 
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2019-10-24. Skolchefen vid Skolan 
för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslog i en skrivelse att sakkunnigutlåtanden, från Pehlin 
Sahlens befordran till lektor (VL-2019-0059), från Ann-Christine Syvänen, vid Uppsala Universitet, 
och Karl Ekwall, vid Karolinska Institutet, skulle användas som underlag till prövning av den 
vetenskapliga skickligheten och att ny sakkunnigprövning var obehövlig.  
Nämnden ser inte att sakkunnigbedömning är uppenbart obehövligt och ber skolan inkomma med 
förslag på sakkunnig. Det är inte samma granskning vid ansökan om befordran till lektor och vid 
ansökan om docent. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunnig enligt förslag. 
Nämnden noterar att ansökan inte tydligt lyfter fram utmaningar och verktyg för jämställdhets-, 
mångfalds- och likabehandlingsarbete på ett tekniskt universitet enligt avsnitt 5 i KTH:s CV mall.   
 
§ 11. Docentansökan i organisk kemi med inriktning mot hållbar kemi (Markus Kärkäs) 
Dnr: VL-2019-0104. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
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Markus Kärkäs har ansökt om att bli antagen som docent i organisk kemi med inriktning mot hållbar 
kemi (eng.: Organic chemistry with specialization in Sustainable chemistry). Skolchefen vid Skolan för 
kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att professor Jerker Mårtensson, vid 
Chalmers Tekniska Högskola, utses till sakkunnig.  
 
Bakgrund: Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2019-10-24. Nämnden bad den 
sökande att komplettera sin ansökan med ett tillägg med tydligare reflektion över sina insikter inom 
ledarskap och jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbete med särskilt fokus på JML (avsnitt 
5.1. i KTH:s CV-mall). Komplettering har inkommit från den sökande. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunnig enligt förslag. 
 
§ 12. Docentansökan i molekylär mikrobiologi (Anja Persson) 
Dnr: VL-2017-0160. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Anja Persson har ansökt om att bli antagen som docent i molekylär mikrobiologi (eng.: Molecular 
Microbiology). Skolchefen vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att 
professor Eva Margareta Sverremark-Ekström vid Stockholms Universitet, utses till sakkunnig. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunnig enligt förslag. 
 
§ 13. Docentansökan i inbyggda system (Dejiu Chen) 
Dnr: VL-2019-0087. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Dejiu Chen har ansökt om att bli antagen som docent i inbyggda system (eng.: Embedded Control 
Systems). Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att 
professor Ivica Crnkovic, vid Chalmers Tekniska Högskola, utses till sakkunnig. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunnig enligt förslag. 
Nämnden noterar att ansökan inte tydligt lyfter fram utmaningar och verktyg för jämställdhets-, 
mångfalds- och likabehandlingsarbete på ett tekniskt universitet enligt avsnitt 5 i KTH:s CV mall.   
 
§ 14. Docentansökan i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (Dag Avango) 
Dnr: VL-2016-0154. 
KS-Kod: 2.13. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Dag Avango har ansökt om att bli antagen som docent i historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö (eng.: History of Technology, Science and Environment). Skolchefen vid skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Ola Wetterberg, vid Institutionen för 
kulturvård, Göteborgs universitet, utses till ny sakkunnig.  
  
Bakgrund:  Anställningsutskottet beslutade att ansökan skulle sakkunniggranskas och utsåg professor 
Timo Myllyntaus vid Åbo universitet till sakkunnig 2018-03-27. Den utsedde sakkunnige har inte 
inkommit med sakkunnigutlåtande. Skolan har beslutat att byta ut sakkunnig och har lämnat in ett nytt 
förslag på sakkunnig.  
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Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunnig enligt förslag. 
 
§ 15. 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 EECS (se bilaga 2. §15 
a), ITM (se bilaga 3. §15 b) och CBH (se bilaga 4. §15 c).  
 
SCI:s och ABE:s förslag på rekryteringskommittéer förväntas vara klara för att tas upp på mötet 2019-
12-19. 
 
§ 16. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 17. Mötet avslutas 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
_____________________________________ 
Kerstin Lagerstedt  
Protokollförare 
 
 
 

Anders Forsgren 
Ordförande 
 
Justeringsdatum: 

 Anna Wistrand  
Justeringsperson 
 
Justeringsdatum: 
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Bilaga 1. §7. 
 

Anställningsprofil för lektor i matematik med inriktning mot  
matematisk analys 
 
Ämnesområde 
Matematik med inriktning mot matematisk analys. 
 
Ämnesbeskrivning 
Matematisk analys i vid mening, innefattande såväl centrala områden inom analys, som områden av 
matematik där analys är ett dominerande inslag. Exempel på det senare kan vara delar av dynamiska 
system, geometri, matematisk fysik, partiella differentialekvationer, sannolikhetsteori och talteori. 
 
Arbetsuppgifter 
Forskning och utbildning på avdelning matematik.  Arbetsuppgifter inom utbildning kan omfatta såväl 
undervisning på grund-, avancerad- och/eller forskarnivå som handledning. Även viss administration 
kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisning ska kunna ske på engelska vid anställningstillfället och på 
svenska inom två år efter tillträde. 
 
Behörighet 
Behörig att anställas som lektor är den som har: 

1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan 
yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de 
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och 

2. visat pedagogisk skicklighet. 
 
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett 
krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 
1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. 
 
Det är av högsta betydelse att den sökande har 

 vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Den vetenskapliga skickligheten skall bland annat 
vara visad genom publikationer i internationella tidskrifter av hög kvalitet.  

 pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Detta innefattar förmåga att planera, leda och 
genomföra utbildning på olika nivåer, inklusive handledning. 

   

    
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har 

 intresse för och förutsättning att inom två år undervisa på svenska.  
 
Det är även av betydelse att den sökande har 

 förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och 
utvecklingsarbete. 

 administrativ förmåga och samarbetsförmåga.  
 förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- 

och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet. 
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Bilaga 2. §15 a. Skolornas förslag på rekryteringskommittéer  
 
Rekryteringskommitté EECS (Skolan för elektroteknik och datavetenskap) 
 
 
Ordförande: 
Lars Nordström, professor 
 
Vice ordförande:  
Danica Kragic, professor 
Carl- Mikael Zetterling, professor 
 
Ledamöter: 
Lina Bertling Tjernberg, professor 
Johan Boye, universitetslektor 
Roberto Bresin, professor 
Sonja Buchegger, professor 
Magnus Jansson, professor 
Hedvig Kjellström, professor 
Svetlana Ratynskaia, professor 
Ana Rusu, professor 
Christian Schulte, professor 
Tino Weinkauf, professor 
 
 
 
Mandatperiod: 
2020-01-01  t.o.m. 2023-12-31 
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Bilaga 3. §15 b. Skolornas förslag på rekryteringskommittéer  
 
Rekryteringskommitté ITM (Skolan för industriell teknik och management) 
 
 
Ordförande: 
Natalia Skorodumova, professor 
 
Vice ordförande:  
Björn Palm, professor 
 
Ledamöter: 
Kjell Andersson, professor 
Andreas Archenti, professor 
Liubov Belova, professor 
Jennie Björk, universitetslektor 
Terrence Edison Brown, universitetslektor 
Kristina Edström, universitetslektor 
Mana Farshid, universitetslektor 
Lars Geschwind, professor 
Charlotte Holgersson, universitetslektor 
Antonio Maffei, universitetslektor 
Mats Magnusson, professor 
Andrew Martin, professor 
Amir Rashid, professor 
Anders Tilliander, universitetslektor 
Magnus Wiktorsson, professor 
 
 
 
Mandatperiod: 
2020-01-01  t.o.m. 2023-12-31 
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Bilaga 4. §15 c. Skolornas förslag på rekryteringskommittéer  
 
Rekryteringskommitté CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa) 
 
 
Ordförande: 
Amelie Eriksson Karlström, professor 
 
Vice ordförande:  
Mats Jonsson, professor 
Sebastiaan Meijer, professor 
Peter Nilsson, professor 
 
Ledamöter: 
Afshin Ahmadian, professor 
Per Berglund, professor 
Ann Cornell, professor 
Åsa Emmer, professor 
My Hedhammar, professor 
Gunnar Henriksson, professor 
Sophia Hober, professor 
Matilda Larsson, universitetslektor 
Jacob Odeberg, professor 
Peta Sjölander, universitetslektor 
Qi Zhou, professor 
 
 
 
Mandatperiod: 
2020-01-01  t.o.m. 2023-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


