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Minnesanteckningar SCI Ledningsråd 2020-02-04  

 
Datum för mötet: 2020-01-04 

 
Plats för mötet Utbildningskansliets sammanträdesrum 

 
Närvarande ledamöter  Sandra Di Rocco skolchef 

Mark Pearce  1.e vice skolchef, FFA 
Anna Delin  vice skolchef för forskning, FA  
Gunnar Tibert  vice skolchef för utbildning, GA 
Helene Rune  administrativ chef 
Mats Boij  prefekt, Matematik 
Fredrik Lundell prefekt, Teknisk mekanik 
Pär Olsson  tf. prefekt, Fysik 
Carlota Canalias proprefekt, Tillämpad fysik 
Michael Hanke vice GA 
Kian Shaker Doodran doktorandrepresentant 
Agnes Berg  studeranderepresentant 
Lisa Johnsson  HR-ansvarig 
Seija Liedes  EKO-ansvarig 
Magnus Lindell  protokollförare 

Övriga närvarande Linda Lundström 
Lisa Prahl Wittberg 

Frånvarande  
  
 
1 Information från skolchef 

En ny ledningsstruktur för SCI-skolan har beslutats av skolchef. Denna omfattar befattningar, 
grupper och råd samt mötesstruktur. Se bilaga 1. 

Skolchefen har beslutat om en process för tillsättning av prefekter på SCI-skolan. Denna process 
kommer att tillämpas för första gången vid tillsättningen av ny prefekt på Fysik denna vår. 
Denna process finns dokumenterad på intranätet. 

Skolans ledningsgrupp håller på att utarbeta en arbetsordning för SCI-skolan, som skall vara ett 
komplement till delegationsordningen. Avsikten med dokumentet är att tydliggöra olika roller 
inom skolan samt vara en bra beskrivning  för nyanställda. Detta dokument kommer att 
distribueras när det är fastställt. 

En ny rutin för skolchefssignaturer har införts. Varje måndag kl. 8-9 på skolkansliet. Ett 
försättsblad har skapats för att säkerställa att handlingarna är kompletta innan de lämnas för 
signatur. 

Skolfrukostmingel för fakulteten kommer att hållas 4/3 resp. 27/5. Deltagare kan skicka in 
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frågor till skolchef som kommer att besvara dem på mötet. 

Medarbetarsamtal skall hållas på alla institutioner under februari-april. Prefekt/proprefekt skall 
ta dessa samtal med fakulteten. Avrapportering skall ske på prefektrådet 11/5. 

2 Information från vice skolchef och FFA 
FFA redovisade för alla pågående rekryterings-, befordrings- och docenturärende inom skolan. 

3 Information från vice skolchef för utbildning och GA 
Nya PA för mastersprogrammen i Marina system, Matematik och Fordonsteknik är på gång. 
Antalet externa sökande till Mastersprogrammen har ökat med 20 % jämfört med förra året. 
Uppföljnings-workshops med PA och studierektorer pågår februari ut. 
En ny tydligare rutin för inrättande, revidering samt avveckling av kurser har skickats ut till 
studierektorerna. 

4 Information från vice skolchef för forskning och FA 
FA har haft uppstartsmöte med programansvariga för doktorsprogrammen. 
SKC har beslutat om projektfinansiering. Två projekt i hållfasthetslära har fått pengar. 

5 Information från studeranderepresentanter 
Det har inrättats ett doktorandråd på skolnivå. Syftet är att samla programansvariga 
doktorander och underlätta informati0nsflödet från THS till skolans doktorander. Rådet träffas 
en gång per månad. 

Studenterna kommer att ha ett första möte med student-skolrådet den 5/2. 

6 Information från administrationen 
I slutet av oktober 2019 skickades en snabbenkät ut till skolans fakultet för att undersöka hur 
verksamhetsstödet fungerar. Överlag får det godkänt, men det finns områden där det kan 
förbättras. Sammanfattning kommer att skickas ut till fakulteten. 

Skolchefen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga nuläget vad gäller 
lokalsituationen på skolan, med initialt fokus på de lokaler som innehas av Matematik och 
Teknisk mekanik (TR8/OB18/LV25). Arbetsgruppen har haft ett första möte och påbörjat en 
inventering av lokalanvändningen.  

En skolfestkommitté skall utses. Nina Karlstedt är sammankallande. 

KTH:s nuvarande HR-system närmar sig End-Of-Life och måste ersättas. HR centralt håller på 
och upphandlar ett nytt. 

Skolkollegievalet avslutas i morgon 5/2. P.g.a. ett misstag i fick en valkrets på Tillämpad fysik 
inte den elektroniska valsedeln. Valperioden för denna valkrets förlängdes därför till 5/2. För 
övriga valkretsar var sista datum 31/1. De valda ledamöterna kommer att presenteras den 6/2 
 

7 Förslag att inrätta ett biträdande lektorat i optimeringslära och 
systemteori 
Mats Boij redogör för planerna på att inrätta ett nytt biträdande lektorat i Optimeringslära och 
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Systemteori. Tanken är att detta biträdande lektorat skall fokusera på optimeringslära. Det har 
funnits ett rekryteringsbehov en längre tid då en professor pensionerades under 2018 samt att 
Anders Forsgren tillträtt som dekanus. 

8 JML-projektets presenterar sitt uppdrag 
Projektet Jämställdhetsintegrering av KTH har påbörjat sitt arbete med att göra en 
probleminventering för att kartlägga nuläget på SCI. Syftet är att hitta åtgärder som kan 
förankras i organisationen. Carlota Canalias, Linda Lundström och Lisa Prahl Wittberg leder 
projektet som finansieras från skolnivån. Intervjuer av alla anställningskategorier i fakulteten, 
postdocs och doktorander pågår just nu. En analys av intervjuerna kommer att rapporteras till 
ledningsrådet efter sommaren. 

9 Ordet till prefekter och relevanta nyheter från institutioner 
Inget att rapportera. 

  


