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Fakultetsrådets möte 

Protokollnummer: 

9/2020 

Datum för mötet: 
2020-12-10 kl 12.30 

Plats för mötet: 
Via Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Lärarrepresentanter 
Anders Forsgren, ordförande 
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Elena Dubrova  
Gunnar Karlsson 
Joakim Lilliesköld  
Nina Wormbs  

Externa representanter 
Lars-Henrik Jörnving (§§1-9) 
Susanne Norgren  
Pia Wågberg  

Studeranderepresentanter 
Mohit Daga 
Oscar Stenström 

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt) 
Elisabeth Hammam Lie  
Olav Vahtras  

Frånvarande ledamöter: 
Filip Axelsson (studeranderepresentant) 
Anna Wistrand (lärarrepresentant) 

Föredragande: 
Hans Havtun (§9) 
Magnus Johansson (§7) 
Stefan Stenbom (§9) 
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Övriga närvarande:  
Agnes Berg (studeranderepresentant from 1 januari 2020) 
Magnus Johansson (§§1-13) 

§ 1    Mötet öppnas
a) Val av justerare

Ordförande hälsar rådets nya studeranderepresentant Agnes Berg välkommen. Agnes
Berg och Tilda Byrstedt påbörjar sin mandatperiod den 1 januari 2021.  Agnes deltar i
dagens möte för att göra överlämningen smidig.

Gunnar Karlsson väljs till justerare.

b) Dagordning

Inga övriga frågor anmäls. Dagordningen fastställs.

c) Fråga om jäv

Inget jäv anmäls.

d) Föregående möte

Dekanus informerar att föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på KTHs
hemsida.

e) Meddelanden

Dekanus informerar om att befordringsbeslut från och med nu kommer att passera
fakultetsrådet för kännedom. Fakultetsrådet konstaterarar att det är lite oklart vilka
beslut som ska passera fakultetsrådet. Dekanus tar med sig frågan och utreder vidare.

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

§ 3    Rapport från utbildningsnämnden
Prodekanus informerar från utbildningsnämnden senaste möte och lyfter speciellt två 
aktuella frågor, dels hantering av spår inom program och dels diskussionen om kurs-pm 
ska blir obligatoriska. Joakim Lilliesköld informerar att det redan nu finns datorstöd och 
mallar för att införa kurs-pm men att det är rimligt att vänta med införandet till hösten 
2021.   

§ 4    Rapport från skolkollegier och kollegialt forum
Dekanus informerar om att skolkollegierna börjar hitta sin form. Dekanus och prodekanus 
har varit inbjudna till skolchefsråd och kunnat diskutera principer för 
växelverkan/samverkan. Dekanus och prodekanus kommer diskutera skolkollegiernas 
utveckling och roll med dessas ordförande och vice ordförande vid nästa möte i 
beredningsgruppen för kollegialitet på KTH. 
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Vidare informerar dekanus och prodekanus från det senaste kollegiala forumet som hölls 
på temat akademiskt medborgarskap den 1 december. Johann Packendorff inledde med en 
presentation och därefter följde gruppdiskussioner, ca 80 personer deltog. Vårens 
kollegiala forum kommer att hållas den 23 februari och den 12 april och fakultetsrådets 
arbetsgrupp bör påbörja arbete med att identifiera möjliga teman/talare efter jul. 
Fakultetsrådet lyfter att det är viktigt att datumen läggs ut i god tid samt att man bör 
säkerställa att datumen inte krockar med vårens lunch and learn seminarier. 

Dekanus informerar om ett nytt kollegialt yttrande från SCI skolan. Fakultetsrådet 
diskuterar och för till protokollet att man tagit del av yttrandet. Fakultetsrådet ser att 
yttrandet i första hand bör gå vidare skolledningen, vilket det också gjort. 

§ 5   Rapport från etikutskottet
Prodekanus informerar från etikutskottets arbete; utskottet ses regelbundet och har en 
stående agenda vid sina möten. Etikutskottet består av de tre ledamöterna som ingår i 
KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed samt 
ytterligare två ledamöter. I kommittén ingår även en studentrepresentant.   

Vid hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed ska KTH:s kommitté för 
utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed skyndsamt hantera frågan. Minst 
en av ledamöterna i kommittén ska vara anställd vid berört verksamhetsområde och utses 
av fakultetsrådet i varje enskilt ärende. Detta kan behöva ske mellan fakultetsrådets 
ordinarie sammanträden.  

Fakultetsrådet diskuterar hur man praktiskt kan hantera detta. 

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att delegera till dekanus och prodekanus att vid behov 
utse ledamot till KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god 
forskningssed. 

§ 6    Nomineringskommittén för hedersdoktorer
Dekanus informerar om att fakultetsrådet ska utse ledamöter till 2021 års 
nomineringskommitté för hedersdoktorer. Dekanus presenterar förslag på ledamöter: 

Sophia Hober, ordförande 
Elena Dubrova 
Mats Engwall 
Kurt Johansson 
Mats Jonsson 
Helena Mattsson 

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse Sophia Hober (ordförande), Elena Dubrova, Mats 
Engwall, Kurt Johansson samt Mats Jonsson till ledamöter i nomineringskommittén för 
hedersdoktorer för utdelningsåret 2021. Elena Dubrova deltar ej i beslutet. 

§ 7    Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning 2021
Magnus Johansson, kvalitetssamordnare (MO/GVS), informerar om arbetet med 
kontinuerlig uppföljning och mallarna till programanalyser för år 2021. Magnus 
Johansson går igenom de anpassningar (minskad omfattning) man avser att göra för att 
minska arbetsbelastningen för de programansvariga (PA) under Covid-19 pandemin.  
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Prodekanus informerar från planeringen av den regelbundna granskningen och den dialog 
som förts med skolchefer och grundutbildningsansvarig om den kommande 
granskningens omfattning. Alla är överens om att genomföra granskningen men hänsyn 
kommer att tas till arbetsbelastningen under Covid-19 pandemin. 

Fakultetsrådet diskuterar bland annat huruvida den enkät, som arbetsgruppen för e-
lärande gått ut med till KTHs lärare och studenter, skulle kunna användas som underlag 
även i den kontinuerliga uppföljningen och den regelbundna granskningen. 

§ 8    Utveckling av planer för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning
Dekanus informerar om att det som en del i kvalitetssystemet görs uppföljning av 
planering av fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. Denna planering är av största 
vikt för att säkerställa att diskussion kring arbetet med förnyelse sker i samband med 
nyrekryteringar. Under hösten har mallarna för planering på skolnivå och institutionsnivå 
omarbetats av en arbetsgrupp bestående av dekanus, Anna Wistrand, Lars Nordström, 
Klara Folkesson och Petra Rosenquist. Dekanus går igenom planeringen och dokumenten.  

Fakultetsrådet diskuterar bland annat planen/processen samt karriärvägar inom KTH. 

§ 9   Huvudområde kvalitetskultur och kvalitetssystem: Kursvärderingssystemet
och kvalitetsutveckling 
Prodekanus hälsar Hans Havtun och Stefan Stenbom välkomna till denna punkt som 
särskilt avser att belysa kursvärderingarnas roll i kvalitetssystemet, vad de har för 
betydelse också pedagogiskt eller i utveckling av undervisning samt hur vi kan stötta en 
ändamålsenlig användning av kursvärderingar. Eftersom kursvärderingarna är en viktig 
del i kvalitetssystemet bör fakultetsrådet värdera om det finns särskilda behov att utveckla 
dessa vidare eller om det är en uppföljning av att kursvärderingar sker som är mest 
väsentligt i dagsläget.  

Hans Havtun, lektor samt pedagogisk utvecklare på Lärande, föredrar om kursvärderingar 
ur ett pedagogiskt perspektiv samt om kursutveckling.  

Fakultetsrådet diskuterar bland annat kursanalysmöten, vikten av fritextsvar samt 
eventuella fördelar och nackdelar med peer reviews av kursutvärderingar. 

Stefan Stenbom, adjunkt samt verksamhetschef E-lärande, berättar om E-lärandes arbete 
med att utveckla kursvärderingsverktygen på KTH. Det nuvarande systemet ska 
uppdateras och Stefan Stenbom ser gärna att en dialog om kraven på systemet påbörjas så 
snart som möjligt med fakultetsrådet.  

Fakultetsrådet diskuterar och är överens om att rådet bör engagera sig och medverka i 
arbetet, eventuellt bör en arbetsgrupp utses för att arbeta vidare med frågan. 

Vidare ger Stefan Stenbom en rapport av nuläget när det gäller digitaliseringen av KTHs 
utbildningar; användning av zoom har under Covid-19 pandemin ökat från 200 till 28 000 
samtalstimmar/dag. Den enkät som gick ut till lärare och studenter i juni ger en bild av att 
undervisning fungerat bra men att examinationsbiten varit svårare. 

§ 10 Huvudområde Kollegialitet: Akademiskt medborgarskap
Dekanus och prodekanus föreslår att fakultetsrådet fördjupar sig och diskuterar ämnet 
akademiskt medborgarskap och att man för detta skapar en arbetsgrupp bestående av 
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rådets lärarrepresentanter. Gruppen kan arbeta vidare tillsammans med ex Johann 
Packendorff och presentera konkreta förslag och tankar till fakultetsrådet. Målet med 
arbetet är bland annat att höja kompetensen hos fakultetsrådet samt ge förslag till hur 
akademiskt medborgarskap skulle kunna användas bredare på KTH. 

Fakultetsrådet diskuterar begreppet akademiskt medborgarskap och förslag på fortsatt 
hantering.  

Beslut: Fakultetsrådet beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av rådets 
lärarrepresentanter för fortsatt arbete med akademiskt medborgarskap.  

§ 11 Huvudområde Strategiska frågor: Akademiska anställningar: KTHs
anställningsordning med tillhörande riktlinjer 
De akademiska anställningarna är väldigt viktiga för KTH. KTHs anställningsordning med 
tillhörande riktlinjer är centrala i denna process. Dekanus informerar om viktiga delar i 
processen och relaterar till anställningsordningen med tillhörande riktlinjer. 

Fakultetsrådets diskuterar kort och dekanus planerar att återkomma i frågan på ett 
kommande möte. 

§ 12 Övriga frågor
Joakim Lilliesköld informerar att fakultetsrådets lärarrepresentanter kommer att bjudas 
in till utbildningsnämndens internat på temat framtidens skola (januari 2021). 

Elin Mellqvist informerar om att fakultetsrådets medlemmar snart kommer att bjudas in 
som medlemmar till skolkollegiernas grupper på social. 

§ 13 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackar fakultetsrådet för i år. Ett speciellt tack riktas till fakultetsrådets 
studeranderepresentanter Filip Axelsson, Mohit Daga och Oscar Stenström vars 
mandatperioder går ut den 31 december 2020. 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

Elin Mellqvist 

Protokollförare 

Anders Forsgren 

Ordförande 
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Justeringsdatum: 

Gunnar Karlsson 

Justerare 

Justeringsdatum: 


	Fakultetsrådets möte
	§ 1    Mötet öppnas
	§ 2    Rapport från anställningsnämnden
	§ 3    Rapport från utbildningsnämnden
	§ 4    Rapport från skolkollegier och kollegialt forum
	§ 5   Rapport från etikutskottet
	§ 6    Nomineringskommittén för hedersdoktorer
	§ 7    Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning 2021
	§ 8    Utveckling av planer för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning
	§ 9   Huvudområde kvalitetskultur och kvalitetssystem: Kursvärderingssystemet    och kvalitetsutveckling
	§ 10 Huvudområde Kollegialitet: Akademiskt medborgarskap
	§ 11 Huvudområde Strategiska frågor: Akademiska anställningar: KTHs anställningsordning med tillhörande riktlinjer
	§ 12 Övriga frågor
	§ 13 Sammanträdet avslutas

	Vid protokollet

