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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte  

 
Datum för mötet: 2016-08-30 kl. 15:15 

 
Plats för mötet Sammanträdesrum Freja Teknikringen 8, 3 tr. 
Närvarande: Leif Kari, Skolchef 

Anders Forsgren, Vice skolchef 
Gunnar Tibert, GA 
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik 
Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Sebastian Stichel, Proprefekt Farkost och Flyg 
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära  
Tommy Ohlsson, FA 
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik 
Patrik Henenlius, Prefekt Teoretisk Fysik  
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
Sebastian Lourdudoss, MNF/ICT 
Michael Hanke, Vice GA 
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig 

 Natalia Orellana, HR-funktionsansvarig 
Helene Rune, Administrativ chef 
Carl-Anders Carlsson, studeranderepresentant 
 

Frånvarande:  
 
 
1. Föregående möte 

Vid föregående möte skrevs inga minnesanteckningar.  
 

2. Information/anmälningar 

Leif hälsar oss välkomna till läsårets första möte, speciellt välkomnas Patrik Henenlius ny prefekt vid 
teoretisk fysik och Sebastian Lourdudoss från avdelning MNF/ICT vars avdelning organisatoriskt 
flyttar till SCI/Tillämpad fysik från årsskiftet. 
 
Delårsrapporten visar ett ekonomiskt resultat för KTH om -16 MSEK för halvåret. 
SCI sticker ut med +17 miljoner.  

 
Ekonomi- och verksamhetsrapport 201601-201606 
Den speciella satsningen på 12 biträdande lektorat  har enligt KTH centralt gått bra med avseende på 
att ungefär 50% av nyrekryteringarna varit kvinnor. Slutsatsen är att man vill fortsätta styra upp den 
här typen av rekryteringar från centralt håll. 
 

CANVAS ersätter både Social och BILDA. Gunnar GA Tibert är utbildningsansvarig för CANVAS 
vid SCI-skolan. Fr o m period 3 skall alla kurser använda CANVAS. 
Gunnar återkommer med mer information hur systemet skall implementeras. 
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Angående programstrukturutredningen kommer ett remissvar att skrivas från SCI av Gunnar och Leif. 
Konstateras att ingen tydlig slutsats redovisas i rapporten. 
 

EPFL Fellows 2016 Call for applications – deadline 1 October 2016 

Biblioteket invigs 15 september! 

Ge gärna förslag på kandidater till Håkan Frisinger Stipendiet 2016 - senast den 15 september 2016 
 

KAW proposal deadline 2 september till Research Office (almqvist@kth.se) med cc till Leif!  
Academy Fellows deadline 9 september till Research Office (almqvist@kth.se) med cc till Leif! 
Mer info om hur finns här: 
https://intra.kth.se/forskning/forskningsfinansiering/finansiering/swe/wallenberg/knut-och-alice-
wallenbergs-stiftelse-1.632997  

STINT-ansökningar deadline 10 september 
mer info: https://intra.kth.se/internationalisering/program/stint-1.470913  
Sabbatsperiod för lärare ansökningsperiod 1-30 september 
mer info: https://intra.kth.se/utbildning/centralt-finansierad-sabbatsperiod-for-larare-vid-kth-
1.536412 
 

Äskningar till rektor inför nästa års rektorskontrakt skall skickas in senast 20 september.  Inga 
basmedel eller gru-medel finns att äska. Möjligen kan medel med anledning av MNF-flytten äskas. 
Prefekterna ombeds att formulera avsiktsförklaringar eller liknande och skicka till Leif senast 13 
september. 
Därefter möte i lilla ledningsgruppen för diskussion fredag 16/9 kl 12:00. 

 
Rektorsbeslutet om begränsningar av återaställning efter 67 år.  
 

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 
Anders har skickat ut ett dokument angående strategisk fakultetsutveckling till samtliga prefekter. 
Detta är en del av underlagen som skickas in till UF inför rektorsdialogen varför dessa behöver vara 
Anders tillhanda senast 19 september. 
 
Beträffande olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll: 
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll 

 

 

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

Mekanik: Olika anställningsärenden tar fart. 
 
Farkost och Flyg: Den kandidat till flygprofessuren som erbjöds tjänsten tackade nej vilket innebär 
att  man får hitta en annan lösning. Samtidigt är det rekordmånga studenter på Aerospace-
programmet. 
 
MNF/ICT: Diskussioner om vad som ska föras över från ICT/MNF till SCI/Till fys pågår för fullt. 

 
 

http://research-office.epfl.ch/EPFLFellowsMarieCurie
mailto:almqvist@kth.se
mailto:almqvist@kth.se
https://intra.kth.se/forskning/forskningsfinansiering/finansiering/swe/wallenberg/knut-och-alice-wallenbergs-stiftelse-1.632997
https://intra.kth.se/forskning/forskningsfinansiering/finansiering/swe/wallenberg/knut-och-alice-wallenbergs-stiftelse-1.632997
https://intra.kth.se/internationalisering/program/stint-1.470913
https://intra.kth.se/utbildning/centralt-finansierad-sabbatsperiod-for-larare-vid-kth-1.536412
https://intra.kth.se/utbildning/centralt-finansierad-sabbatsperiod-for-larare-vid-kth-1.536412
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll


MINNESANTECKNINGAR  Ev. dokumentnummer  Ev. diarienummer  Sida 
Ledningsgrupp SCI  2016-04-26    3 (3) 

 
 
 

 
 

Beträffande lönerevisionen så hanteras den helt av ICT innan den organisatoriska flytten. 
 
Fysik: Inget nytt, alla är åter efter semestern 

Tillämpad fysik: Kallast i Sverige i ett av labben 80 milli-kelvin är uppmätt  

Teoretisk fysik: sammanslagningen med fysikinstitutionen diskuteras. 

Hållfasthetslära: ’Positivt problem’: Trångt i seminarierummet p g a många masterstudenter på hållf-
spåret. 
 
Matematik: alla är åter efter semestern.  
En tragisk händelse skedde i somras då en av institutionens universitetslektorer Serguei Shimorin 
omkom i en klättringsolycka. Institutionen har haft en minnesceremoni. 
Information om lönerevisionen har gått ut på flera möten samt att lönesamtalen påbörjats. 
Administrationen har nu flyttat och sitter samlat i den delen där tentamensadministrationen satt förut. 

5. GA-frågor  
Diskussioner om blivande Mooc-kurser pågår. 
GA har startat förberedelsearbete inför UKÄs kommande utvärderingsarbete som diskuteras med 
samtliga PA:ar. 
Civilingenjörsprogrammen har antagit studenter i normala volymer. Däremot har antalet externa 
masters ökat rejält. Förra året antogs 80 externa mastersstudenter, i år har 130 antagits. 
Beträffande ICT/MNF-flytten diskuteras vilka kurser som skall flyttas över till SCI/Tillfys.  
Inga program är dock i nuläget aktuella för någon organisatorisk flytt. 
Michael Hanke kommer att resa till Kina tillsammans med UF m fl för att marknadsföra KTH/SCI. 
Michael kommer att kontakta alla masters-PA för information inför denna satsning. 
 

6. Information från studeranderepresentant 
Studentmottagningarna pågår och har hittills avlöpt väl. 
 

7. Inbjuden gäst: Xun Wang från UF/KIR pratar om CSC-programmet. 
se bif. 
 

8. FA-frågor 
Uppdraget att revidera ämnesstudieplanerna pågår med deadline 1/10 2016. 

En frågeställning har gått ut till DR-PA angående vilka examinatorer som skall beslutas som för DR-
kurser. Det saknas svar från några institutioner. 

9. Administrativa frågor 
- Resultatet från medarbetarundersökningen (MUSEN) skall nu vara förmedlat till all personal inom 
skolan. En handlingsplan med anledning av resultaten skall formuleras. En sådan har påbörjats av 
HR-funktionen. Handlingsplanen kommer att skickas ut till samtliga prefekter för påfyllning. Denna 
skall diskuteras vid ledningsgruppsmötet den27/9. 
- Anställningsformen amanuens kommer att möjliggöras. 
- Timlönebeloppen som tidigare enbart varit rekommenderade har nu fastställts. 
 
- Lönerevisionens procentsatser är inte klara. En indikation från personalavdelningen är 2,2%. 
- Ingeborg Löfgren, informationsansvarig har slutat sin anställning. Sofia Nyström går in på 40% med 
”hands-on”-arbete. 
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- Tentasamordningen igång har fungerat bra under OM-tentaperioden.  
- Karin Blom, upphandlingsansvarig är tjänstledig under hösten. Kerstin Gustafsson tar över 
upphandlingsansvaret. 
- Erik Edstam är ny infrastrukturansvarig för skolan. 
- Helene Rune är gruppchef för TR8-admin. 
- Halvårsbokslutet visar + 17 miljoner för SCI-skolan och – 17 miljoner för KTH. 

10. Övriga frågor 
Skolans utvecklingsplan förlängs med 1 år p g a rektorsbytet. Leif kommer att uppdatera siffror samt 
lägga till MNF-gruppens organisatoriska flytt till SCI. 

Peter Unsbo och Sandra Di Rocco undrar hur finansieringen av de biträdande lektoraten med 
myndighetskapital är tänkt. En är på plats sen 1 mars den andra kommer 15 sept. Leif vill att Seija 
tittar på detta. 
Skyddsronder kommer att initieras under hösten av Infrastrukturansvarig tillsammans med HR-
funktionen. 
 

 
Vid tangenterna Helene 
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