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Skrivelse från CBH:s och ITM:s skolkollegium till KTH:s styrelse
CBH och ITM skolans valda skolkollegier vill framföra ett yttrande med anledning av ärendet
med diarienummer VL-2022-0029 gällande beslut om anställning genom kallelse av
professor. Skrivelsen har formulerats av ordförande och vice ordföranden för CBHs och ITMs
valda skolkollegium.
Förfarandet att genom kallelse anställa en professor har tidigare används inom KTH för att
kalla till anställning som professor, av personer som är av särskild betydelse för
verksamheten och har stöd i Högskoleförordningen.
Genom yttrandet vill vi informera styrelsen om att handläggning av ärendet med
diarienummer VL-2022-0029 har uppmärksammats och anställningsprocessen ifrågasatts.
Förfarandet anses av kollegiet tvivelaktigt och allvarligt förtroendeskadligt i och med den för
oss ofullständiga motiveringen, samt att sakkunnigutlåtande inte har inhämtats.
Rekryteringsprocessen är en viktig del av KTH’s långsiktiga utveckling och dess möjlighet att
vara en attraktiv arbetsplats som främjar kompetensutveckling, innovation och excellens.
Rekrytering av fakultet berör därför många av KTH’s anställda.
Skolkollegierna ber styrelsen att skyndsamt initiera åtgärder för att öka transparens i
ärendet i syfte att återställa det skadade förtroendet för rekryteringsprocessen och KTH
generellt. Efterföljande åtgärder borde inbegripa att en oberoende utredning tillsätts för att
undersöka om handläggningen av ärendet har varit bristfällig och eventuellt felaktig.
Baserad på utfallet av utredningen skall nödvändiga åtgärder därefter tas för att säkerställa
att liknande framtida handläggningar inte åsamkar KTH förtroendeskada.
För att värna om KTH’s professionalism, varumärke och med hänsyn till fakulteten bör
processen att utse en professor genom kallelse ses över. Kriterier som gäller vid befordran
till professor samt hur bedömning görs, har länge uppfattats som otydligt av kollegiet och
behöver genomlysas och förtydligas. Detta gäller både när professorer utses genom
sedvanligt förfarande och genom kallelse. KTH’s riktlinjer när det gäller behörighetskraven
för en professor skall revideras och säkerställa att beslut om anställning tas baserad på fakta
och solida grunder, samt att det framgår tydligt vilka argument ligger till grund för beslutet.
Vi uppmanar styrelsen att med hänsyn till KTH’s bästa och fakultetens önskan, att arbeta
aktivt för att vidta ovanstående åtgärder för att klargöra möjliga felaktigheter i
handläggningen av ärendet och arbeta förebyggande och förtroendeskapande med
rekrytering- och anställningsprocesser.

