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PROTOKOLL Datum 
20211111 

Diarienummer 
M-2021-0114 ks 1.4

Ledningsgruppsmöte Industriell teknik och management  

Protokoll nummer: 

3.52 2021 

Datum för mötet: 
2021-11-09 14:00-15:00 

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

Närvarande (beslutande): 
Pär Jönsson, skolchef  

Frånvarande ledamöter: 
Anna Jerbrant, Universitetslektor, vice skolchef/GA 

Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE 

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI 

Mats Magnusson, Professor, FA 

Annika Lilja, Serviceansvarig 

 
 
Närvarande med yttranderätt: 

Arnold Pears, Prefekt Lärande 

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: 
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Jenni Hollbrink, Kommunikationsansvarig 

 

§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justeringsperson 

Jenni Hollbrink 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 Fakultetsutveckling (FFA) 
Natalia informerar om de tre ansökningar som inkommit gällande befordran till lektor, 
som godkänts i anställningsnämnden. Hon informerade även om att en lektor i E-learning 
ska anställas på Lärande. 

§ 3 JML 
Inget nytt. 

§ 4 Iris 
Workshop har hållits. ITM kommunikation kommer att skriva om vad som behandlades i 
nyhetsbrevet. 

§ 5 Grundutbildning (GA) 
Inget nytt. 

§ 6 Forskarutbildning (FA) 
KTH:s akademiska högtid som innefattar doktorspromotion och professorsinstallation, har 
under fler år hållits i Konserthuset och Stadshuset i november årligen. Från och med 2022 
kommer promotion och installation delas upp i två separata ceremonier.  

I samband med delningen av ceremonierna kommer doktorspromotionen fortsättningsvis 
enbart hållas i Stadshuset. Skolledningen har beslutat att i och med denna förändring så 
kommer FA att ersätta skolchef vid doktorspromotion fr om 2022. 
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§ 7 Institutioner 
Magnus meddelar att vid HPU pågår framtagning av bemannings- och rekryteringsplaner. 
Han meddelade även att HPU har fått ett skyddsombud, vilket är mycket positivt. 

§ 8 Administration 
Christina informerar om arbetet med en lokalstrategi på ITM för 2022-2025. Denna ska 
diskuteras den 15 november tillsammans med de övriga skolorna och GVS. 

§ 9 Övriga frågor 
ITRL 

Pär informerade om at rektor beslutat att förlänga centret till den 31 december, 2023. 

VR ansökningar 

Pär informerade att ITM skolan skickat in 12 ansökningar men att ingen beviljades. 

Internat 

Det årliga internatet för chefer vid ITM hålls den 13-14 januari, 2022. Mötet beslutade att 
fokus ska vara utvecklingsplanen 2022-2025 med ett speciellt fokus på forskning. 

 

§ 10 Nästa möte 
Tisdagen den 23 november 2021 kl. 13:00. 

Nästa möte är ett fokusmöte gällande IT. 

Christina bjuder in Hans Wolfarth för att presentera vad som ingår i basen och vad denna 
ökning skulle innebära. ITM kanske förväntar sig att få levererat det vi beställt. 

 

Vid protokollet 

 

Jenni Hollbrink, kommunikationsansvarig 

Protokollförare 

 

Pär Jönsson, skolchef 

Ordförande 
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