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PROTOKOLL Datum 

20210831 

Diarienummer 

M-2021-0114 ks 1.4

Ledningsgruppsmöte Industriell teknik och management  

Protokoll nummer: 

3.49 2021 

Datum för mötet: 
2021-08-31 kl. 13:00-15:00 

Plats för mötet: 
Zoom samt Green room, Osquars back 31, Södra tornet 

Närvarande (beslutande): 
Pär Jönsson, skolchef  

Anna Jerbrant, Universitetslektor, vice skolchef/GA 

Frånvarande ledamöter: 
 

Närvarande med yttranderätt: 

Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE 

Antonio Maffei, Universitetslektor, tf. prefekt IIP 

Arnold Pears, Prefekt Lärande 

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI 

Cali Nuur, Professor, Prefekt INDEK 

Christina Carlsson, Administrativ chef 

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt HPU 

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK 

Mats Magnusson, Professor, FA 

Natalia Skorodumova, Professor, FFA 

Övrig närvarande: 
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Annika Lilja, Serviceansvarig 

Jenni Hollbrink, Kommunikationsansvarig 

 

§ 1 Mötet öppnas 

a) Val av justeringsperson 

Annika Lilja utsågs till protokollförare samt ordförande tillika justeringsperson Pär 
Jönsson. 

b) Fastställande av föredragningslista 

Agendan fastställdes 

c) Fråga om jäv 

Inget jäv noterades. 

d) Föregående möte 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

e) Meddelanden 

Inga meddelanden noterades. 

§ 2 Grundutbildning (GA) 

Examination 

PA möte varannan tisdag. Diskussion kring förändrade examinationen. 

Studierektormöte varannan tisdag. Diskussioner kopplat till dispensansökningar för 
salstentamen. 
Studierektorerna önskar prefekternas medverkan, så linjen är mer påkopplad i 
utvecklingen. 

Anna informerar om hur THS har delat upp studenter som ”får” sitta tillsammans (åk 1). 

Björn lyfter att det är otydligt hur undervisningsverksamheten ska bedrivas. Anna 
informerar om att detta diskuteras på de öppna nätverksträffarna. 

Schema kan se hur många platser det finns i olika salar. Generellt en tredje del av angivna 
platser som står på sidan. Föreläsning en tredjedel, övning hälften. 

Anna informerar att nu ska kris-mode lämnas.  
En agenda för strategisk grundutbildning föreslås av Martin. 

Fråga om ansökningsförfarandet för salstentorna ska fortgå. Anna antar efter vice rektors 
svar att det kommer pågå hela läsåret. 
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Fråga om tentor kan ske löpande och inte under tentaperioderna. Enligt Anna så är detta 
att föredra nu och i speciellt i framtiden. 

Önskemål om att höra hur Leif Kari och rektor resonerar. Med målet om att erhålla en 
skriftlig strategiskt plan. 

ITM måste ha en bättre mångfald i examinationsformen, eftersom det finns en viss 
slentrian i att ha salstentamen. 

Anna informerar om institutionernas gästföreläsare på kommande lärarluncher. Viktigt 
att studierektor och prefekt lyssnar vilket behov institutionens lärare har. 

Antagningsstatistik 

ITM följde KTH generellt, tråkigt nog minskar antalet kvinnor som söker till utbildningar. 
Anna redogör för förändringarna på skolan. 

Vi får inte marknadsföra skolan/enskilda utbildningar, men vi kan ha närmare 
samarbeten med gymnasium. Ledningen ombes lyfta frågan om att själva få marknadsföra 
sina program i sina forum på KTH. 

Student 

En student på EGI är störande. Vill träffa två lärarna på Brinellvägen 68, expedition Nord 
larmar väktare då personen uppträder våldsamt. Andreas är i kontakt med Roine 
Hammar, men även studentens föräldrar. 

Amanuenser 

Påminnelse om att anlita dem hela hösten. 

Basåret 

Pär informerar om stödet ITM och CBH har fått och att de måste förbrukas. 

§ 3 Forskarutbildning (FA) 

Mats redogör kort över vad som framkommit vid internternrevision av ISP systemet. 

Noteras att det finns handledare och bi handledare som inte har gått den formella 
utbildningen. Vid ny-inskrivningar kommer detta kontrolleras, för framtida granskningar. 
Diskussion förs kring utländska- eller industrihandledare, Mats redogör om att enskilda 
bedömningarna kommer göras i de fallen.  
Prefekter ombes uppmana yngre kollegor att gå handledarutbildningen. 

Aktuellt inom FU ITM 

Hanteringen av doktoranders förtroende uppdrag. 

KTH Innovation önskar ge FU-kurser. Mats efterlyser diskussioner om vilka behov skolan 
har. 
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Mats påminner om att det är dags att utforma beskrivningar och uppdrag om CSC 
stipendiater önskas. Påminner om medfinansieringen. Christina poängterar att 
finansiering måste komma från ickestatliga medel, exempelvis Vinnova är också statliga 
medel. Viktigt att ha ett skriftligt åtagande av industrin att vi får använda deras medel.  

Förändringar 21 juli gällande uppehållsstånd för de som genomgått forskarutbildning. 
Mats redogör för problematiken med KTH:s ettåriga kontrakt. 
Björn återkopplar att KTH:s doktorandrepresentant hemmahör på EGI, han sänder vidare 
den infon han erhållit. 
Pär informerar om informationen som Tina Murray snart kommer gå ut med. 

§ 4 Institutioner 

Inget nytt. 

 

§ 5 Administration 

Ekonomi 

Totalt går skolan minut dryga 600 tusen under första halvåret. 

VhC har gått igenom ekonomin med prefekter. 

Ekonomi kommer boka upp VhC och prefekter för genomgång efter bokslutet i augusti. 

Lokaler 

Christina ber ledningens återkoppling huruvida de vill att vi jobbar med frågan 
tillsammans. Om vi ska driva projektet gemensamt, så önskar vi få in era lokal-planer och 
lokalritningar senast den 13 september till Sofia Kaller. Pär och Christian ska träffa SRF 
den 18 oktober, så då vore det bra med en helhetsbild för skolan. 

IT enkäten 

Christina frågar ledningen om det vore intressant att bjuda in Hans Wohlfart till 
Ledarforum för diskussion, inte gnäll-möte. 

Anna föreslår att involvera utbildningsfrågorna. Då bör Joakim Liljesköld bjudas in 
noterat Christina. 

Vi förbereder frågor. 

Lönerevision 

Ledarforum bjuder in till informationsmöte den 3 september. 

All information kommer även finns skriftligt, samt ett paket med sidor att presentera på 
APT möten. 

HR arvoden 

Hanteringen missbrukas på ITM, Christina lyfter det närmare med VhC på torsdag. 
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Genomlysning av verksamhetsstödet 

Christina och Pär ska träffa Kerstin Jacobsson och Malin Rytterberg den 9 september. 

ITM ska framföra framgångsfaktorerna ut vårt perspektiv.  

Christina och Pär kommer ta stöd av Anna inför mötet. 

§ 6 Fakultetsutveckling (FFA) 

Inkomna nominerar till Pilprogrammet för biträdande lektorer presenteras, mötet frågas 
om det finns fler aktuella. Prefekterna uppmanas att meddela Natalia, som därefter 
nominerar till GVS. 

§ 7 JML 

- 

§ 8 Iris 

- 

§ 9 Övriga frågor 

RAE 

Prefekterna återkopplar kort deras reflektioner. 

MMK: experterna var pålästa och konstruktiva. Refererade till och med till föregående 
RAE. Föreslog att nytt namn på institutionen skulle tas fram. Martin har nu bra argument 
att använda sig av de kommande 6 åren. 

MSE: trevlig stämning, men bibliometri nämndes inte. Mycket diskussion kring 
basfinansieringen och den administrativa bördan, så mer fokus på KTH frågor och kritik 
mot dem. Dålig fördelning av tiden mellan ledning/professorer och doktorander. 

LES: fråga hur förankrar men sig på KTH, när man tillhör en skola med har ett KTH 
uppdrag. Hur man arbetar med forskarlaborationer. Arnold uppfattade att institutionens 
forskning bedömdes som mycket bra.. 

EGI: anmärkningar på KTH:s finansieringsstruktur. Feedback att infrastruktur och 
forskningsinnehåll var imponerande, men efterfrågade strategier i samarbete med andra 
institutioner t ex inom kemi. Det påpekades att EGI borde ha fler doktorander. 

HPU: mycket frågor kring institutionens fokus, logiken, vision, sammanslagningen med 
IIP och dess synergier. 

IIP: fokus på slutsatser från RAE 2012 och hur IIP använt dessa synpunkter i sitt fortsatta 
arbete. Forskningen ansågs hålla mycket hög kvalitet. Roadmap och infrastruktur var bra, 
samtidigt uppmanades till samarbete med andra institutioner. Även här tog 
ledningsfrågor upp. 

Indek: Cali något kritisk till intervjuerna men medger samtidigt att 
självvärderingsrapporten kunde ha varit bättre. Någon från KTH borde sitta med som 
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känner till finansieringsmodellen, eftersom det var stort fokus på detta.  
Frågan om kritisk massa på forskningen på Indek. Satsa på bredd, ämneskaraktär. 

Skolchef reagerar på att panelerna inte varit lika i sin behandling att ge tid och frågor till 
ledning, doktorander med flera. 

Ger även sin bild från sin erfarenhet som panel i RAE på Alto och ber Annika att dela sina 
åsikter när hon agerat som expert vid ett annat universitet. 

Mötet ansåg dock att det är viktigt att se slutrapporten innan en slutlig analys kan göras. 
Efter att slutrapporten delges så ska varje institution reflektera hur de kan förbättra sin 
forskning baserat på förslagen från experterna. 

KTH VP 21 

Saknas fortfarande konkretisering från KTH om mångvetenskapliga miljöer. 

Björn delger de naturliga sätt att dela ut medel på skolor/institutioner/centra. Björns 
reflektion är att ett skolinitiativ inte räcker utan att dessa satsningar troligen hamnar på 
plattformarna version 2.0. 

Arnold reflekterar att institutionen jobbar över alla vetenskapliga miljöer.  

Martins reflektion är det att utgå från ett samhällsproblem som ska lösas och sätta samma 
ett team från KTH som ska arbeta med lösningar. 

Magnus första reflektion är också plattformarna som ska utgå från samhällets 
problematik. Upplever att det är väldigt mycket interna strukturer redan för det 
vetenskapliga utbytet. 

Cali har reflekterat över ordet mångvetenskap. Från ITM perspektiv kan vi utgå från det vi 
redan etablerat, vilket är IRIS. 
Vi bör positionera oss inom teknikbaserad affärsutveckling. 
Viktigt att vi är unika i vår presentation och ordval. 

Pär håller med Björn att det inte räcker med samarbete inom skolan, utan att det ska ske 
på KTH nivå. Dock så kommer satsningens storlek att påverka hur många personer som 
kan bli inblandade.   

Skolledningen 

Ledarinternat 13-14 januari 2022, planeras fysiskt på Skåvsjöholm med rättighet att 
avboka 1 månad innan beroende på hur pandemin är då. 

Byggandet av ny institution pågår (HPU/IIP). Kort information kommer gå ut till skolans 
medarbete i veckan. 

Skolchef återkopplar sitt arbete kring bisysslor. Flera institutioner har lyckats samla in 
svar från samtlig personal, förutom LES och Indek som behöver följa upp inlämningen 
närmare. Vi har valt att inte godkänna en handfull bisysslor pga lärare som undervisar i 
egna företag samt personer som har mer än 100% statlig tjänst i Sverige. Det bör noteras 
att ett tiotal personer har angett att transaktioner mellan deras företag och KTH 
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förekommer. ITM HR är i kontakt med jurister för att undersöka hur en eventuell 
jävsituation ska undersökas, men syftet gällande jäv är att skapa tydlig information så att 
medarbetare får stöd i att agera korrekt i framtiden. 

Internrevisionen ska kontrollera utlägg, inköp, kortaccesser. 

Nya rektorer 

Pär informerar om att nomineringskommittén gärna vill komma till ITM:s ledningsgrupp. 
Pär välkomnar de så snart som möjligt. 

Miljö 

Pelle Lundqvist vill gästa ITM. 

§ 10 Nästa möte 

Tisdagen den 14 september 2021 kl. 13:00. 

Vid protokollet 

 

Annika Lilja, serviceansvarig 

Protokollförare 

 

Pär Jönsson, skolchef 

Ordförande 


