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PROTOKOLL Datum 
2020-11-11 

Diarienummer 
V-2020-0017 

Fakultetsrådets möte  

Protokollnummer: 

8/2020 

Datum för mötet: 
2020-11-11 kl 12.30 

Plats för mötet: 
Via Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Lärarrepresentanter 
Anders Forsgren, ordförande  
Sofia Ritzén,  
Elena Dubrova  
Gunnar Karlsson 
Joakim Lilliesköld  
Anna Wistrand  
Nina Wormbs  
 
Externa representanter 
Lars-Henrik Jörnving 
 
Studeranderepresentanter 
Mohit Daga 
Oscar Stenström 
 
Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt) 
Elisabeth Hammam Lie  
Olav Vahtras  
 
Frånvarande ledamöter: 
Susanne Norgren (extern representant) 
Pia Wågberg (extern representant) 
Filip Axelsson (studeranderepresentant) 
 

Föredragande: 
Alice Eklund (§6) 
Magnus Johansson (§8) 
Annifrid Pålsson (§9) 
Inger Wikström Öbrand (§8) 
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Övriga närvarande:  
Magnus Johansson (§8-10) 
Inger Wikström Öbrand (§8-10) 
 
 
 

§ 1    Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Nina Wormbs väljs till justerare. 

b) Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs. Dekanus informerar om att prodekanus har förhinder 
att närvara på dagens möte. 

c) Föregående möte 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

d) Meddelanden 

Dekanus informerar om ett meddelande som inkommit efter att kallelsen gått ut: V-
2020-0765 Beslut om ledamöter till KTH:s kommitté för utredning av misstänkt 
avvikelse från god forskningssed. På fakultetsrådets möte (FR) den 5 februari 
delegerades till dekanus och prodekanus att utse ledamöter till kommittén, detta har 
nu genomförts formellt. 

§ 2    Rapport från anställningsnämnden 
Dekanus informerar om att arbetet i anställningsnämnden löper på som planerat.   

§ 3    Rapport från utbildningsnämnden 
Joakim Lilliesköld informerar från utbildningsnämnden senaste möte. Nämnden 
diskuterade bl. a hantering av spår inom program på avancerad nivå, översyn av 
karriärenkäten och förslag till kurs för examinatorer. Nämnden planerar för ett 
kommande internat på temat framtidens utbildning. 

Fakultetsrådet diskuterar lärarnas situation under Covid-19 pandemin och inom vilka 
KTH-organ frågan diskuteras/behandlas. Fakultetsrådet tycker det är viktigt att lyfta att 
mycket extra arbete har lagts ner av KTH:s lärare under pandemin.   

§ 4    Rapport från skolkollegier och kollegialt forum 
Dekanus informerar om att inbjudan till det kommande kollegiala forumet har gått ut med 
epost till alla inom kollegiet och att det är positivt att rådet nu når ut direkt till 
mottagarna. Forumet hålls den 1 december kl 11 - 12.30 och temat denna gång är 
akademiskt medborgarskap. Johann Packendorff kommer att inleda med en presentation 
och därefter följer gruppdiskussioner. Vårens kollegiala forum kommer att hållas den 23 
februari kl 11 - 12.30 och den 12 april kl 11 - 12.30. 
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§ 5    Etikutskottet - ledamöter och mandatperiod 
Dekanus påminner om att fakultetsrådet ska besluta om struktur eller organ för hantering 
av etiska frågor inom KTH, där Fakultetsrådets uppgift är att vara rådgivande till rektor. 
Rådet beslutade den 5 februari 2020 att inrätta ett etikutskott som ska bereda generella 
frågor om etik på KTH. Etikutskottet ska bestå av de tre ledamöterna som ingår i KTH:s 
kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed samt ytterligare två 
ledamöter. I kommittén ska även en studentrepresentant (företrädesvis doktorand) ingå 
och som utses via Tekniska Högskolans Studentkår. Utskottet ska ledas av prodekanus och 
de övriga ledamöter ska vara lärarrepresentanter. Till utskottet ska också en 
förvaltningsjurist och en handläggare med särskilt ansvar för etiska frågor på RSO vara 
ständigt adjungerade.  

Dekanus presenterar förslag till sammansättning av etikutskottet. Ledamöterna har 
accepterat uppdraget och påbörjat sitt arbete. Ett formellt beslut om sammansättning och 
mandatperioder bör nu tas i fakultetsrådet.  

Beslut: Fakultetsrådet beslutar i enlighet med förslag att utse följande ledamöter till 
etikutskottet, samtliga från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 30 juni 
2023: 

Sofia Ritzén, prodekanus, ordförande, Karin Edvardsson Björnberg, lektor, filosofi, ABE, 
Pontus Johnson, professor, nätverk och systemteknik, EECS, Fredrik Lundell, professor, 
teknisk mekanik, SCI (ledamot KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från 
god forskningssed) och Nina Wormbs, professor, historiska studier, ABE (ledamot KTH:s 
kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed). 

§ 6    Översyn av karriärenkäter - representant till arbetsgrupp 
Alice Eklund, utredare (MO/GVS), informerar om KTH:s karriärenkät och den översyn av 
enkäten som nu ska göras. Karriärenkäten har genomförts regelbundet sedan 2007. Syftet 
med undersökningen är att följa upp de som tagit examen från KTH och belysa de tidigare 
studenternas nuvarande arbetssituation, deras karriärutveckling samt hur de ser på sin 
tidigare utbildning och utbildningsmiljö. För arbetet med översynen föreslås en 
arbetsgrupp bestående av en programansvarig eller en grundutbildningsansvarig per 
skola, en studentrepresentant samt representanter för fakultetsrådet, 
näringslivssamverkan och avdelningen för utbildningsstöd (EDO).  

Fakultetsrådet diskuterar och lyfter att det skulle kunna vara av intresse att följa upp även 
de som inte tar ut sin examen samt att följa upp kvaliteten på utbildning med enkät till de 
organisationer/företag som tar emot/anställer KTH:s studenter. 

Beslut: Elena Dubrova utses som fakultetsrådets representant i arbetsgruppen för 
översyn av KTH:s karriärenkät. 

§ 7    KTH:s medlemskap i Scholars at Risk (SAR) 
Nina Wormbs informerar om KTH:s engagemang i nätverket Scholars at Risk (SAR). KTH 
och ytterligare 20 svenska lärosäten är medlemmar i det internationella nätverket SAR, 
som arbetar för att skydda riskutsatta forskare, värna akademisk frihet och öka kunskapen 
om dessa frågor.  

Fakultetsrådet diskuterar SAR:s arbete och placering inom KTH:s organisation samt dess 
koppling till rådet.  
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Dekanus tackar för informationen och välkomnar SAR:s arbetsgrupp på KTH att 
återkomma till fakultetsrådet om man har förslag på framtida samverkan. 

§ 8    Kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog 2021 
Den kontinuerliga uppföljningen leds av dekanus och prodekanus och innebär att de 
tillsammans med fakultetsrådet och sakkunniga inom olika fokusområden följer upp 
skolornas arbete med kvalitet och kvalitetsutveckling av sin verksamhet. Uppföljningen 
omfattar utbildning och forskning, inklusive samverkan, samt skolornas planer för 
fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. Magnus Johansson, kvalitetssamordnare 
(MO/GVS), redogör för planeringen av den kontinuerliga uppföljningen och 
kvalitetsdialogen 2021. Regelbunden granskning av forskning (RAE) har skjutits till 2021 
pga. av Covid-19, därför görs ingen kontinuerlig uppföljning av forskning 2021. 

Fakultetsrådet diskuterar och konstaterar att det vore önskvärt att i någon form minska 
omfattningen av den kontinuerliga uppföljning 2021 på grund av den ökade 
arbetsbelastningen för de programansvariga (PA) under Covid-19 pandemin. 
Fakultetsrådet ser även gärna att det framgår i planeringsdokumentet hur och när 
återkoppling från uppföljningen kommer att ske till PA och skolor. 

Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare (MO/GVS), informerar om den 
regelbundna granskningen 2021. Prodekanus arbetar just nu med att stämma av med 
skolledningarna om det fortsatta arbetet. 

§ 9    Fakultetsrådets kommunikationsplan  
Annifrid Pålsson, gruppchef Kommunikationsstöd (CBL/GVS), föredrar förslag till 
kommunikationsplan för fakultetsrådet.  

Fakultetsrådet diskuterar och är positiva till förslaget. Kommunikationsplanen kommer 
att bearbetas ytterligare innan den beslutas om i rådet, bl. a bör kommunikationen av 
KTH:s kvalitetsarbete i någon form ingå i planen. Fakultetsrådets ledamöter välkomnas 
inkomma med ytterligare frågor och förslag till Annifrid Pålsson. 

§ 10 Uppföljning av fakultetsrådets internat 2020 
Fakultetsrådets internat gav en bra bas för fortsatt arbete. Dekanus presenterar förslag till 
fakultetsrådets fortsatta arbete med inriktning på tre särskilt viktiga frågor: kvalitetskultur 
och kvalitetssystem, kollegialitet samt strategiska frågor. 

Fakultetsrådet diskuterar bl. a om kvalitetsprocessen och uppföljning och återföring av 
kvalitetsarbetet, att det kan saknas kursutvärderingar för de kurser som inte är 
obligatoriska inom program, hur återkoppling från utvärderingar kan och bör ske och vad 
som driver kvalitetsutveckling hos den enskilde läraren.  

Fakultetsrådet ställer sig bakom dekanus och prodekanus förslag att arbeta vidare med de 
tre huvudområdena. Rådet ska återkomma till diskussionen om strategiska frågor.   

§ 11 Akademiskt medborgarskap 
Fakultetsrådet fick en introduktion till akademiskt medborgarskap av Johann Packendorff 
på sitt internat den 7 oktober. Dekanus önskar en diskussion kring vad akademiskt 
medborgarskap konkret skulle kunna innebära för fakultetsrådet och KTH. Ett första steg 
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kan t.ex. vara att studera hur det använts på andra håll och att därefter ta en diskussion 
kring vad ledamöter i fakultetsrådet skulle kunna göra.  

Fakultetsrådet diskuterar akademiskt medborgarskap och om och hur rådet kan arbeta 
med frågan. Fakultetsrådet avser att göra en förstudie om hur man kan arbeta vidare med 
temat.  

§ 12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor rapporteras. 

§ 13 Sammanträdet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Elin Mellqvist 

Protokollförare 

 

Anders Forsgren 

Ordförande 

Justeringsdatum:  

 

Nina Wormbs 

Justerare 

Justeringsdatum:  
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