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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte 

Datum för mötet: 2018-02-27  kl. 15:15 
Plats för mötet Freja Teknikringen 8, 3 tr. 
Närvarande: Leif Kari, Skolchef 

Anna Delin, Vice skolchef 
Mattias Dahl, Avdelningschef Matematik 
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära  
Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och Flyg 
Mark Pearce, Prefekt Fysik 
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik 
Tommy Ohlsson, FA 
Michael Hanke, vice GA 
Helene Rune, Administrativ chef 
Lisa Johnsson, HR-ansvarig 
Malin Atterving, studeranderepresentant 

Frånvarande: Gunnar Tibert, GA 
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik 
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig 

1. Föregående mötes minnesanteckningar
Inga kommentarer.

2. Information och anmälningar
Internrevisionen har levererat flera olika rapporter samt en revisionsplan för 2018.
Det är tydliga signaler från KTHs ledning (Rektor och US) att regelefterlevnad både kommer att följas
upp och att konsekvenser kommer att iakttas i större utsträckning då avvikelser mot regelverket sker.
Som exempel nämns att KTH inte kommer att betala ut ersättning om inte en reseorder finns.
Skattepliktiga måltider måste tydliggöras, en nyligen reviderad tabell över förmånsbeskattade
aktiviteter finns här:
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.682357!/Konteringsanvisning_kontovis%20i%20Word_201802.pdf

Rekryteringsprocessen för doktorander ändras till s k kompetensbaserad rekrytering.
Förhoppningsvis blir det ett bättre stöd till den som rekryterar, bl a genom intervjumallar. Två
nyanställda personaladministratörer vid UF kommer att hantera detta. Mer information om det nya
rekryteringsformatet kommer den 9 mars.

Slutrapporten angående lärar- och forskaranställningar är fastställd.

SCI-Life lab-fellows utlyser flera tjänster: https://www.scilifelab.se/research/fellows/
Förslag skickas direkt till Sophia Hober e-post: sophia@biotech.kth.se    senast 4 april.

Leif påminner om nominering till Wallenberg Sholars lämna förslag till Leif snarast.
https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/nominering-till-wallenberg-scholars
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3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet 
Anna Delin redogör för olika anställnings- och befordringsärenden, se skolrådsprotokoll: 
https://intra.kth.se/sci/dokument/minnesanteckningar/protokoll 
En otydlig process kring bildandet av Med Tech lab pågår. Föreståndare och flera andra tjänster skall 
tillsättas vilket skall förankras hos prefekten innan utlysning etc. 
Trenop avser att skapa 6 nya tjänster, en på FoF resterande på ABE-skolan.  
JML-gruppen har utarbetat konkreta projekt och sökt anslag hos Vinnova. 
 

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc. 
Matematik: Ett nytt försök att öka genomströmningen på de stora matematikkurserna pågår. 
Mekanik: ej närvarande. 
Fysik: Utvecklingssamtal påbörjade. En tragisk nyhet professor emeritus Balraj Sehgal har avlidit. 
Tillämpad fysik: inget nytt. 
Hållfasthetslära: inget nytt. 
Farkost och Flyg: inget nytt. 
 

5. GA-frågor 
GRU-internat genomförs under nästa vecka, på Agendan står bl a arbete med program-och 
kursanalyser. 
Med anledning av att hanteringen av DD-studenter varierar kraftigt över KTH har Prodekanus utsett 
en arbetsgrupp som ska se över denna hantering. 50% av alla DD-studenter går till SCI-skolan.  
 

6. Ledningens genomgång  - Erik Edstam 

7. Information från studeranderepresentant 
Sektionerna arbetar med att ta fram krisplan för sexuella trakasserier. 
Flygsektionen har besökt NTNU. 
 

8. FA-frågor 
Översynen av samtliga kurser på DR-nivå inom skolan fortgår.  
Planen för hållbar utveckling för DR-programmen uppfattas inte lika hårt styrd längre. 
Diskussion vidtar angående hur man hanterar om flera i betygsnämnden skulle bli sjuka.  
Beslutet angående ev byten av ledamöter ligger hos FA-funktionen.   
 

9. Administrativa frågor 
GDPR ”General Data Protection Regulation” är EU:s nya dataskyddsförordning som kommer att 
ersätta personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj i år. Detta betyder att KTH måste se över all hantering 
av personuppgifter. En inventering och översyn skall göras av alla KTHs system. Helene skickar info. 
 
En tidsbegränsad tjänst som systemexpert inom e-lärande kommer att inrättas på skolnivån då den 
centrala KTH-supporten inte är tillfredsställande. 
 
Delegationsordningen för 2018 är i princip klar, dock saknas fortfarande delegation från vicerektor för 
forskningen som väntas inom kort. 
 
Vid tangenterna  

 
Helene Rune 
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