
Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2018-09-04 
 
Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00 
 
Närvarande: 
Leif Kari, Skolchef 
Sandra di Rocco, Prefekt Matematik 
Mark Pearce, Prefekt Fysik  
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg  
Anders Dahlkild, Proprefekt Mekanik 
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik  
Gunnar Tibert, GA  
Malin Atterwing, studeranderepresentant  
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig  
Lisa Johnsson, HR-ansvarig  
Helene Rune, Administrativ chef  
 
Frånvarande:  
Anna Delin, Vice skolchef  
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära 
Lanie Gutierrez Farewik, Prefekt Mekanik  
Tommy Ohlsson, FA  
Michael Hanke, Vice-GA 
 

 
Nya Åtgärdspunkter: 

• Underlag till utvecklingsplan….. Leif har fått dispens på några veckor till. Han behöver 
fortfarande underlag från de prefekter som inte skickat något. Ca en halv sida om 
verksamheten på institutionen - prefekter 

• Skriva handlingsplan på hållbar utveckling. Förslag att bjuda in Vlad till ett LG möte alternativt 
ta ett lunchmöte för input - Leif 

• Avtal för att tillhandahålla KTH-kurser för KI- och SU-studenter – Gunnar/Helene 
 
 
Åtgärdspunkter från förra mötet:  

• Skolans delegationsordning fastslagen – klart! 
• Finansiering av industridoktorandtjänst vid Tillämpad fysik – klart! 

 
 

1) Föregående mötesanteckningar  
inga kommentarer. 
 

2) Fakultetsförnyelse och jämställdehet  
inget att rapportera Anna Delin bortrest. 
 

3) Avtal 
SSM Sevostian Bechta - avtalet verkar nu vara klart för påskrifter. 
Sandra efterlyser avtal mellan lärosätena för div kurser som ges av KTH för KI-studenter, SU-studenter 
mm som inte ska gå via antagningen. Skall avtal skrivas på institutions-, skol- eller KTH-nivå? GT och 
HR undersöker. 
 

4) Information från institutionerna 
Hållfasthetslära: ej närvarande. 
 
Tillämpad fysik: Flera olika befordringsansökningar i pipeline, vill man ha information om status kan 
man ringa Anna-Karin Burström som också har koll på befordrings- och anställningsärenden. Ett nytt 
lektorat resp biträdande lektorat på väg att inrättas, anställningsprofil tas fram. Peter slutar som 



prefekt vid årsslutet 2018-12-31. Leif funderar på en process för tillsättning av ny prefekt. Leif har haft 
en diskussion med UFs HR-avdelning angående rutiner för tillsättningsprocesser. 
 
Farkost och flyg: Bägge biträdande lektoraten inom flygteknik är nu på plats efter en långdragen 
process. Förlängning av en adjungerad professur samt två bitr lektorat inom fordonssystem resp 
marina system på gång. Centrum för hållbar luftfart påskrivet. En s k Lab-Cleaning-Day har genomförts 
med gott resultat och med avslutande grillning på terrassen TR8. 
 
Mekanik: flera nya doktorandtjänster hanteras. En pensionsavgång vid labbet skall ersättas. 
 
Fysik: Flera befordringar på gång. Ett emeritus-avtal har skrivits och förhoppningsvis skall det fungera 
med tillgång till olika system. Proprefekt Patrik Henelius är tjänstledig 1 år och en ny proprefekt måste 
utses. Mark och Peter åker på Nordic Five Tech prefektmöte vid DTU i Danmark nästa vecka. 
 
Matematik: Har tre ansökningar som varit länge i systemet nu, Sandra kontaktar Anna-Karin. Tre 
professorsbefordringar på gång, processen finns väl beskriven på webben: 
https://intra.kth.se/administration/rekrytering/larartillsattningar/befordran-1.518358 
Många postdocar kommer till hösten. Ett av mastersprogrammen inom matematik har fått ett 
markant ökat söktryck. Lönesamtal pågår hela september. Sandra testar ett nytt koncept för samtalen. 
 
Diskussion om hantering av Wallenbergs fakultetssatsningar uppstår. Skall detta hanteras på 
institutions-, skol- eller KTH-nivå? Ev inspel skickas till Leif. 
 

5) GA-frågor 
54 betalande masters till SCI-skolan 2018. Fler studenter har tagit erbjuden plats i anspråk än tidigare 
år. Det har dock varit problem för vissa studenter att få visum.  
Den 28/8 gjorde GA en lägesrapport i utbildningsutskottet angående matematiks 3 timmars tentor.  
En ny form av tentor har införts på vissa kurser som innebär att studenten måste få godkänt på en 
inledande del för att examinator skall rätta resterande frågor på tentan.  
Vid senaste GA-mötet diskuterades en tidsplan för kvalitetssäkringsarbetet. 
En arbetsgrupp som utsetts att göra en översyn av FUNKA-hanteringen har första mötet på onsdag 
5/9. 
 

6) Information från studeranderepresentant 
Flygsektionen har genomfört en lyckad mottagning.  
Fysiks mottagningsföreläsningar/aktiviteter hade en låg representation av kvinnor.  
 

7) FA-frågor 
Tommy är på Island. 
 

8) Administrativa frågor 
Nina Karlstedt ny gruppchef vid Fysik-admin började 13/8. Känns mycket bra! 
Tre nya ekonomanställningar på gång (Fysikadmin, TR8-admin samt en EU-ekonom) dessa ersätter 
en avbruten provanställning, en pensionsavgång och en som gått över till ABE-skolan. 
Avtals- och inköpsansvarig Sofie Wiklund har flyttat in på Skolkansliet, TR8. 
Ett beslut om nya tentamensregler skickades ut idag, oklart vilka ändringar som gjorts. 
Helene berättar om sammanträdet i tingsrätten. 
 

9) Information och anmälningar 
Delårsbokslutet visar ett överskott hos alla skolor. 
KTHs remissvar kvalitetssäkring av forskning är positivt. 
STRUT-utredningen börjar bli tunn. 
Utredningen angående riktlinjer rörande GA/PA/FA mm gick över till prodekanus – rektor har fattat 
beslut enigt utkastet. 
Med anledning av utredningen att omorganisera institutionerna Mekanik, Farkost och flyg samt 
Hållfasthetslära kommer Leif att tillsätta en arbetsgrupp som skall arbeta med det praktiska 
genomförandet av detta. 

https://intra.kth.se/administration/rekrytering/larartillsattningar/befordran-1.518358


 
10) Övriga frågor 

Elektorsnomineringarna blev färre än det antal som skall tillsättas varför alla nominerade kommer att 
få uppdrag.  Detta ska Leif diskutera vid ett möte under morgondagen. Det påtalas att de nominerade 
behöver få besked snarast då ett första möte är inplanerat för elektorer redan denna vecka.  
 
Medarbetarundersökningen visade en stark kritik mot KTHs ledning på central och skolnivå. Finns 
någon plan för hur KTHs ledning tänker hantera detta resultat?  
Det som efterfrågas från verksamheten är större synlighet, lyhördhet, transparens av ledningen in mot 
skolorna.  
Ärenden som rör diskriminering och trakasserier kommer att prioriteras och hanteras på rektorsnivå.  
  
 

 
Vid pennan 
Helene Rune 
 


