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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2015-05-12 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Freja, TR8 

 
Närvarande: Leif Kari, skolchef 

Mark Pearce, prefekt Fysik 
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik 
Helene Rune, administrativ chef 
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig 
Daniel Söderberg, proprefekt Mekanik 
Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära 
Ingeborg Löfgren, informationsansvarig 
Rebecka Staffas, studeranderepresentant 
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik 
Tommy Ohlsson, FA 
Boualem Djehiche, proprefekt Matematik 
Michael Hanke, vice GA 
 

  
  
 
 
1. Föregående möte 

Inga kommentarer från föregående möte. 
 
2. Information/anmälningar 

Efter 2014 års lönerevison har KTH nu jämställda löner inom fakulteten. Kvinnors och mäns 
medellön ligger inom spannet 96 % -104 %.  

 

QS Ranking för 2015 har kommit. De ämnen från KTH som hamnade i topp 50 är; 

Electrical Engineering, plats 16 

Architecture, Plats 21 

Mechanical Engineering, plats 25 

Civil & Structural Engineering, plats 37 

Materials Science, plats 39 

 

Matematik och Fysik & Astronomi hamnar på topp 51-100. 

 
Antalet förstahandssökande till KTH:s program har ökat något. Även andelen kvinnliga 
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förstahandssökande har ökat något från 2014. 

 
Revisionen av vårt miljöarbete gick bra, inga formella anvisningar som behöver rättas till för SCI-
skolans del. En anvisning som gäller KTH i stort är att vi behöver ta in miljöaspekten vid 
upphandlingar. Det är fortfarande en stor del av våra anställda som inte genomgått miljöutbildningen 
på webben. För att kunna göra mer riktade påtryckningar ombeds Erik Edstam att skicka ut listor på 
vilka som ännu inte genomfört utbildningen.  

 
Remissvaret på förslag till ny modell för kvalitetsäkring av högre utbildning har kommit. Nu är det 
mer fokus på processer och alumni-enkäter till skillnad från tidigare när det var mest fokus på 
examensarbeten. 

 
Vänta med att skicka in input till den strategiska fakultetsutvecklingen. Instruktioner kommer att 
skickas ut inom kort. 

 
Utvärderingsresultatet angående SFO har kommit. Slutrapporten säger att KTH ska få behålla 
finansieringen och att den görs om till basanslag. För att detta ska träda i kraft krävs ett 
regeringsbeslut. 

 

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 
Leif och Anders har blivit intervjuade av Gustav Amberg och Anna Wahl kring hur skolan bedriver 
FFA-arbete.  

 
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc. 

Mekanik: Institutionen har haft ett internat kring strategisk utveckling. Det behöver planeras för 

många pensionsavgångar. Institutionen förbereder inför utlysning av 3 biträdande lektorat. 

 

Tillämpad fysik: 3 befordringar till professor och 2 befordringar till lektor på gång. Det har inte 

kommit in så många ansökningar till det gemensamma biträdande lektoratet ännu. Institutionen 

inventerar behovet av forskningsinfrastruktur.  

 

Hållfasthetslära: - 

 

Matematik: 2 biträdande lektorat på gång. 2 doktorandtjänster ligger ute. Det har hittills kommit in 

35 ansökningar till det biträdande lektoratet i komplexa system. 

 

Teoretisk fysik: Egor Babaev har blivit docent och ansöker om befordran till professor. 
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Fysik: 1 befordring på gång. Några doktorand- och forskningsingenjörstjänster ligger ute. Det var ca 

15 alumni som deltog på alumni-dagen. 

KTH Fysiks historia ligger på webben, https://www.physics.kth.se/se/omoss/historia 

 

 

Farkost och Flyg: - 

 
5. GA-frågor 

Utbildningsutskottet har beslutat att stödja ansökan om inrättande av nytt program för Teknisk 
matematik och Railway Engineering. Det är ännu inte klart om programmen ska inrättas, det är 
slutligen rektor som beslutar. 

 
Gunnar har haft möte med prodekanus om genomströmning och hur man reglerar uppflyttningen. 
Förslaget är att man i början av årskurs 3 måste vara klar med alla kurser i årskurs 1 för att bli 
uppflyttad. 

 

KTH levande campus är ett projekt som syftar till att anordna aktiviteter även på sommaren för att 
hålla campus levande året om. Det gäller främst sommarkurser för inkommande studenter som ska 
vara avgiftsbelagda. 

 
När det gäller Erasmus-utbytesavtal så tas det endast beslut om inrättande av nya avtal vid två tillfällen 
per år. Det finns nu även möjlighet för administrativ personal att åka på utbyten. 

 

6. Information från studeranderepresentant 

I förra veckan hölls en rektorsutfrågning kring jämställdhet och internationalisering.  

 

En fadderkonferens hölls för alla som är aktiva i mottagningen. Den innehöll bl.a. alkoholupplysning 
och information kring gruppdynamik. 

 
Den 12 maj ska kårfullmäktige ha möte och behandla en motion om att ändra verksamhetspråk till 
engelska. 

 

Det har varit problem med det interna kurssöket till Matematik master. 
 
7. FA-frågor 

Ett beslut har tagits om revidering av riktlinjer och anvisningar för utbildning på forskarnivå. Det 
innebär 2 stora förändringar. FA och vice FA utser förhandsgranskare till lic och doc, och beslutet 
kan inte vidaredelegeras. Särskild blankett ska gå via PA 10 veckor före seminariet. 

Examinator för lic-uppsats utses av FA och vice FA efter förslag från huvudhandledare. Examinator 

https://www.physics.kth.se/se/omoss/historia
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bör vara docent och ska inte vara huvudhandledare eller övrig handledare p.g.a. jävsfrågan. Personen 
ska ha en lärartjänst på KTH. 

 

8. Administrativa frågor 

Helene har sammanställt en krishanteringsplan som skickas ut till prefekterna. 

 
17 personer ska väljas in i nytt fakultetskollegium. Förslag till valberedning är de lärarrepresentanter 
som ingår i skolrådet; 

Jakob Kuttenkueler 

Henrik Shah Gholian 

Jens Fransson 

Mats Wallin 

 

Inga invändningar mot förslaget från gruppen, Leif går vidare med att tillfråga valberedningen.  

 

För att säkerställa att vi får en spridning av kandidater från hela skolan är förslaget att vi delar in alla 
valbara kandidater i 3 pooler, matematik, mekanik och fysik. Röstberättigade kan sedan rösta på 
kandidater från sin pool. 

 

Inga invändningar mot förslaget. Helene går vidare med att administrera valet. 

 
P.g.a. ett flertal övertalighetsärenden gällande forskare har det nu beslutats att rekryteringstillstånd 
kommer att krävas även för denna kategori. Det gäller för anställningar och förlängningar längre än 6 
månader. Rekryteringstillstånd måste samverkas innan de kan skickas vidare centralt. Nästa 
samverkansgruppsmöte är 16 juni. Anna-Karin vidarebefordrar informationen från UF kring detta till 
prefekterna. 

 
Helene förslår att en mindre ledningsgrupp träffas några gånger per termin för att få ett tillfälle att 
diskutera frågor av mer känslig karaktär som individärenden och ledarskapsfrågor. Gruppen kommer 
att bestå av prefekter, skolchef, vice skolchef, administrativ chef och HR-ansvarig. Helene kallar till ett 
första möte efter sommaren. 

 

Vid pennan 

Anna-Karin Burström 
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