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PROTOKOLL Datum 
20211012 

Diarienummer 
M-2021-0114 ks 1.4

Ledningsgruppsmöte Industriell teknik och management  

Protokoll nummer: 

3.53 2021 

Datum för mötet: 
2021-10-12 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: 
Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE 

Mats Magnusson, Professor, FA 

Närvarande med yttranderätt: 

Arnold Pears, Prefekt Lärande 

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI 

Cali Nuur, Professor, Prefekt INDEK 

Christina Carlsson, Administrativ chef 

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt HPU & IIP 

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK 

Natalia Skorodumova, Professor, FFA 

Övrig närvarande: 

Annika Lilja, Serviceansvarig 

Jenni Hollbrink, Kommunikationsansvarig 
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Mohammad Abuasbeh, doktorand representant 

 

Mötet gästas av vice rektor i hållbarhet Per Lundqvist. 

Per berättar kort om KTHS arbete, målbild och utlysning av medel. Han besöker nu skolorna för 
att få input, främst gällande utbildning och forskning. Även om han vet att det finns åsikter om 
miljöledningssystemet. 

Mötet återkopplar följande: 

• Pers mål om att utveckla sustainability 2.0 där fokus är tjänster och produkter av nytta 
för samhället uppfattas väldigt positivt. 

• Det systematiska hållbarhetsarbetet blir väldigt massivt och långdraget. Men det är 
oklart vad ledningsarbetet ger skolan/KTH. 

• Mycket positiva aktiviteter pågår på skolan, det svåra är att kommunicera dessa. 

• Lärarnas kompetensutveckling diskuteras. 

• Linjecheferna ses som bästa vägen för att driva frågor och få impact.  

• Fokusera mer på utbildningen och hur vi ska integrera hållbarhet i programmen. 

• Förslag om en representant, prefekt, utses på varje skola som knyts till Pers arbete. 

• Diskussion förs kring förväntningar av ny rektor och hens kommande uppdrag. 

• Utmanande med kommunikation. 

o Noteras att språkval kan vara avgörande för att nå mottagaren. 

• Den strategiska planen för hållbarhetsarbetet är viktig. 

• Per uppmanar forskare att adressera sig om forskare som bidrar till hållbarhet och inte 
som ”hållbarhetsforskare”. 

• Per informerar kort om remissen om EU:s nya taxonomi för nya hållbara investeringar. 

• ITM:s doktorsavhandlingar har uppgraderats med hållbarhets summering. 

• Viktigt att arbeta integrerat och att säkerställa att alla lärare tror på sitt uppdrag. 
 

§ 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. 
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d) Föregående möte 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

e) Meddelanden 

Mohammad studentrepresentant presenterar sig för mötet. Nytt val av representant 
sker vid nyåret. 

§ 2 Grundutbildning (GA) 
Inte närvarande vid tillfället. 

§ 3 Forskarutbildning (FA) 
Inte närvarande. 

§ 4 Administration 

Molntjänst 

Box ska migreras in i OneDrive. 
Skolan upprättar ett schema och meddelar KTH IT. 

De personer som har väldigt mycket data kommer kontaktas separat. 

Utbildning ges framgent. 

KTH IT 

Christina informerar om mötet med KTH IT om deras uppdrag och vad vi betalar för idag 
och vad som är extra tjänster. Samt skolans påverkan om att systematiskt gå över till 
Wiksdatorer. 

§ 5 Fakultetsutveckling (FFA) 
Blivande professorer 

Natalia informerar om personer som önskar söka befordringar och de facto brev och 
handledning. Det är inte möjligt att bli befordrad från lektor till professor om man endast 
har varit de facto huvudhandledare. Viktigt att sökande varit huvudhandledare. Vikten av 
att bli docent så fort som möjligt är väldigt viktig. 

Fråga om professorers ansvar att ordna betydande finansiering lyfts, gärna för 
doktorander. 

Natalia påminner om självvärderingsblanketten gällande lektorer som önskar söka 
befordran till professorer, som hon önskar feedback på. 
Noteras att det inte är en checklista, mer en oklar instruktion, samtliga krav borde vara 
noterade. 

Docenter 

Pär informerar om KTH diskussioner om docenter. 
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§ 6 Institutioner 
 

§ 7 Iris 
Anna informerar om planeringen för workshopen den 28 oktober. Viktigt att prefekterna 
har möjlighet att granska digitalt material 21-27 oktober, så alla är uppdaterade inför 
workshopen. 

Agendan presenteras. 

Mötet saknar en hålltid där koordinatorerna tar ansvar och presenterar sina områden. 
Vilka planer finns framåt i respektive områden, så prefekterna får en bild av vilket område 
de bör satsa vidare inom. 
Natalia återkopplar om mallen för posters, där information saknas. Anna ska undersöka 
och sedan meddela de som berörs. 

§ 8 Institutionerna 
HPU och IIP arbetar med de interna strukturerna och lära känna varandra mellan 
institutionerna. Processarbetet startar upp inom kort. 

Indek har fått in två forskningsprojekt, varav ett väldigt stort. 

Arnold lyfter fråga om ersättningen för livslångt lärande och klassningarna, vilket berör 
LES och HPU. Beslut eftersöks. 

MMK:s seniora fakultet åker på internat två dagar kommande vecka för att diskutera 
framtida utveckling av institutionen. 

Admin ledningsgruppen har besökt Mälardalens högskola för att se deras nya lokaler. 

Diskussion förs kring äskanden som ska lyftas på skoldialogen på torsdag. 

§ 9 Övriga frågor 
Huvudstudierektor 

Förslag om ny funktion på diskuterades på skolchefsrådet. Skolan kommer att få 
detaljerad information inom kort. 

Framtida ledare 

Pär informerar om ett program som nu arbetas fram på KTH, ansökningsdatum är inte 
ännu satt. Planen är att skolan ska utse fem personer som ska gå programmet. 

Arnold meddelar att han varit delaktig att ta fram denna utbildning som syftar till att 
stärka den pedagogiska kompetensen hos undervisande personal. 

Skolan kommer att få detaljerad information inom kort. 
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Lokal strategisk partner 

Björn informerar om samarbetet med Stockholm Exergi. Detta ses av KTH som ett lyckat 
pilotprojekt att få till stånd strategiska partnerskap på skolnivå som samtidigt möjliggör 
samarbete mellan skolor. 

§ 10 Nästa möte 
Tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 13:00. 

Fokusmöte om ekonomin. 

Vid protokollet 

 

Annika Lilja, serviceansvarig 

Protokollförare 

 

Pär Jönsson, skolchef 

Ordförande 
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