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PROTOKOLL Datum 
2021-06-16 

Diarienummer 
V-2021-0126

Utbildningsnämndens möte 

Protokollnummer:  

5/2021 

Datum för mötet: 
2021-06-16 kl. 09:00-12:00 

Plats för mötet: 
Mötet hålls via mötesverktyget Zoom  

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning 
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 
Christina Divne 
Maria Håkansson 
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Agnes Berg 
Tilda Byrstedt  
Jasmin Höglund Hellgren 

Frånvarande ledamöter: 
Lars Geschwind 
Elling Jacobsen 

Övriga närvarande: 
Karin Almgren, sekreterare 
Katarina Jonson Berglund, fr o m § 4 
Alice Eklund 
Margareta Karlsson 
Carina Kjörling 
Amanda Andrén, tillträdande studentrepresentant 
Inger Wikström Öbrand, § 2-3 
Anna-Karin Högfeldt, § 5 

Föredragande: 
Mirko Varano, § 4 
Karl Garme och Charlotta Nilsson, § 5 
Anders Johansson, § 6 
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PROTOKOLL Datum Diarienummer 
 2021-06-16 V-2021-0126 

§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Sofia Ritzén utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Fastställande av föredragningslista 

Ingen övrig fråga anmäls. 

c) Föregående möte 

Protokoll från föregående möte är justerat och finns publicerat på webben.  

§ 2 Kontinuerlig uppföljning – resultat från kvalitetsdialogerna 
Sofia Ritzén berättar om resultaten från årets kontinuerliga uppföljning. Skolorna har 
bland annat lyft överansträngning, bristande resurser för att driva kvalitetsarbetet och 
behov av kompetensutveckling i JML-frågor. Fakultetsrådet kommer arbeta med 
utveckling av kvalitetssystemet under hösten. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 3 Arbetsgrupp för PA- och SR-rollerna 
(V-2020-0006) 

Vicerektor för utbildning har tillsatt en arbetsgrupp för att bland annat undersöka om 
programansvarigas möjligheter att påverka kan stärkas genom att studierektorsrollen 
definieras och att studierektorer införs vid alla institutioner. Gruppen berättar om sitt 
förslag som innebär att studierektor ersätts av viceprefekt med ansvar för utbildning inom 
alla utbildningsnivåer. Rollen ska ha tydligt delegerat ansvar från prefekten. 

Mötet diskuterar bland annat kring de olika förutsättningarna för olika institutioner och 
behovet av flexibilitet. Mötet är överlag positivt till förslaget men menar att ytterligare 
beredning inom KTH behövs.  

Ordförande tackar arbetsgruppen för arbetet och genomgången. 

§ 4 Representant i UNITE! Academic Forum 
Mirko Varano, rådgivare i internationella projekt inom det gemensamma 
verksamhetsstödet, ger en kort bakgrund till UNITE! Academic Forum. KTH ska utse en 
representant. 

Mötet diskuterar bland annat kring vilka kvalifikationer som krävs för uppdraget. Punkten 
bordläggs till kommande möte.  

Ordförande tackar för genomgången.  

§ 5 PriU-grupp: JML 
Karl Garme och Charlotta Nilsson berättar om arbetet i priU-gruppen. Teman som tagits 
upp på gruppens träffar är bland annat inkluderande kultur samt JML-integration i 
praktiken och i teknikämneskurser. 

Mötet är positiva till gruppens arbete och diskuterar bland annat kring hur fler kan nås.  

Ordförande tackar för genomgången.  
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§ 6 Framtidens utbildning – Nästa steg 
(V-2019-0865) 

Utbildningsnämnden har under våren ordnat ett antal workshops på temat ”Framtidens 
utbildning”. En sammanfattande rapport av arbetet har tagits fram. Utbildningsnämndens 
ledamöter ombeds lämna synpunkter på innehållet senast 23 juni.  

Frågan lyfts igen på kommande möte. 

§ 7 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.  

Vid protokollet 

 

Karin Almgren 

Sekreterare 

 

Leif Kari, vicerektor för utbildning 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2021-06-17 

 

Sofia Ritzén 

Justerare 

Justeringsdatum: 2021-06-17 
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