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Beslutsorgan     

Anställningsnämnden 

     
     

     
     

 
 

Justerares signatur:
 

Anställningsnämndens möte 

Datum för mötet: 2020-04-08  
 

  
Närvarande (beslutande): 
 
 

Lärarrepresentanter 
Anders Forsgren, dekanus, ordförande  
Anna Wistrand, professor, vice ordförande  
Monica Lindgren, professor 
Linda Lundström, lektor 
Ulf Olofsson, professor 
Mikael Skoglund, professor 
Mats Wallin, professor  
Britt Östlund, professor 
 
Fackliga representanter 
Katarina Warfvinge, ST 
Alexander Baltatzis, SACO 
 
Studeranderepresentanter 
Filip Axelsson, studeranderepresentant, ej § 8-10 
Oscar Stenström, studeranderepresentant 
Mohit Mohit Daga, doktorandrepresentant 
 

Närvarande (övriga): Johanna Johansson, HR GVS 
Jennifer Lindholm, HR GVS 
Kerstin Lagerstedt, sekreterare AN 
 

Föredragande (inbjudna):  
 
Frånvarande:  

-- 
 
Folke Björk, professor  
Susanna Elfving Blomster, ST 
Per-Ove Öster, SEKO 
 

 
§ 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. 
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§ 5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll har justerats. 
 
§ 6. Förslag på sakkunniga vid anställning av biträdande lektor i intelligenta system med 
inriktning mot maskininlärning 
Dnr: J-2019-2585. 
KS-Kod: 2.5.1. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 37 sökande, varav 7 kvinnor och 30 män, till anställningen. Av de potentiella sökande som 
skolan listat i sin ”anhållan om inrättande av anställning” har 0 sökt anställningen. Vice skolchef Lars 
Nordström vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) föreslår att professor Thomas Schön 
(m), vid Uppsala universitet, och professor Barbara Caputo (k), vid Istituto Italiano di Tecnologia, 
Italien, utses till sakkunniga. 
 
Bakgrund: Anställningen har tidigare varit utlyst under ärendenummer J-2018-2310. Ärendet gällde 
två utlysta anställningar men endast en anställning tillsattes. Skolchefen vid skolan för elektroteknik 
och datavetenskap (EECS) har ansökt om att påbörja ett anställningsförfarande och göra en ny 
utlysning enligt tidigare fastställd anställningsprofil enligt avsnitt 2.1.6, Riktlinje till 
anställningsordningen (V-2019-0630). Anställningsnämndens ordförande har berett ärendet och 
lämnade förslag om beslut till rektor. Rektor beslutade 2019-11-14 att bevilja ansökan om att påbörja 
ett nytt anställningsförfarande som biträdande lektor i intelligenta system med inriktning mot 
maskininlärning. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunniga enligt förslag. 
 
§ 7. Ansökan om befordran från lektor till professor i teorin för metallers 
fasomvandlingar (Joakim Odqvist) 
Dnr: VL-2020-0008. 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Kerstin Lagerstedt. 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Joakim Odqvist har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i teorin för metallers 
fasomvandlingar (eng.: theory of phase transformations in metals). Ämnesområdet för befordran ska 
vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. 
 
Bakgrund: Sökande fick avslag i befordringsnämnden 2018 pga. brister i akademiskt ledarskap. 
Sökande har kompletterat med nya meriter i sin ansökan.  
Anställningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2020-02-27. Anställningsnämnden 
konstaterade att ansökan inte är komplett. Nämnden bad den sökande att komplettera ansökan med 
avsnitt 4.5 Undervisningsskicklighet. I tidigare befordringsnämndens protokoll (ärende VL-2018-0012) 
står det att den sökande inte har formerat en forskargrupp. Nämnden noterade att det verkar föreligga 
en diskrepans av vad den sökande skriver i sin nuvarande ansökan, att forskargrupp varit uppbyggd 
sedan 2011. Nämnden önskade att den sökande utvecklade denna fråga. Sökande har kompletterat sin 
ansökan. 
 
Lektor till professor: Vid bedömning av ansökan tillämpas 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt 
Anställningsordning vid KTH (V-2019-0560) - avsnitt 1.1: Professor. 
 
Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management föreslår att professor Jens Bergström (m), 
vid Karlstad universitet, och professor Rue Lin Peng (k), vid Linköpings universitet, utses till 
sakkunniga. 
 
Beslut: Anställningsnämnden beslutar om att sakkunnigbedömning ska ske och beslutar om att utse 
sakkunniga enligt förslag.  
Nämnden noterar att sökande inte på ett tydligt sätt har utvecklat diskrepansen kring formering av 
forskargrupp i sin komplettering. Sökande hänvisar till ett missförstånd. 
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§ 8. Diskussion kring skolornas fakultetsutvecklings- och kompetensförsörjningsplaner 
inför kvalitetsdialogen 
Föredragande: Anders Forsgren, ordförande 
Handlingar i ärendet har sänts ut.  
 
Ordförande informerade på anställningsnämndens möte 2020‐03‐26 (§ 15 b Övriga frågor) om att 
skolornas fakultetsutvecklings‐ och kompetensförsörjningsplaner lämnas in som underlag till 
kvalitetsdialogen. Som ett led i kvalitetsdialogen bads ledamöterna läsa en eller ett par 
planer inför mötet. 
 
Anställningsnämndens ledamöter diskuterar och ger synpunkter på planerna under mötet. 
 
§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 10. Mötet avslutas 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
___________________________ 
Kerstin Lagerstedt  
Protokollförare 
 
 
 

Anders Forsgren 
Ordförande 
 
Justeringsdatum: 

 Mikael Skoglund  
Justeringsperson 
 
Justeringsdatum: 

 

 


