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PROTOKOLL Datum 
20211123 

Diarienummer 
M-2021-0114 ks 1.4

Ledningsgruppsmöte Industriell teknik och management  

Protokoll nummer: 

3.57 2021 

Datum för mötet: 
2021-11-23 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: 
Mats Magnusson, Professor, FA 

Cali Nuur, Professor, Prefekt INDEK 

Christina Carlsson, Administrativ chef 

Jenni Hollbrink, Kommunikationsansvarig 

Närvarande med yttranderätt: 

Annika Borgenstam, Professor, prefekt MSE 

Arnold Pears, Prefekt Lärande 

Björn Laumert, Professor, prefekt EGI 

Magnus Wiktorsson, Professor, prefekt HPU & IIP 

Martin Grimheden, Universitetslektor, prefekt MMK 

Natalia Skorodumova, Professor, FFA 

Övrig närvarande: 

Annika Lilja, Serviceansvarig 
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§ 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 

§ 2 Grundutbildning (GA) 
Framtidens ledare  

Påminnelse om Leif Karis mail som gått ut. ITM uppmanas att bidra med att 5 personer 
väljs ut. Deadline 10 december. 

EQ – aktiva åtgärder vid diskriminering 

Vi ska fylla i mallar vad vi har gjort, deadline 12 januari 2022. 

Prefekterna finner GA:s förslag om informationsträff bra, så Anna ordnar det via 
Ledarforum. Studierektorer och högskolepedagogik bör inkluderas. 

Kursutvärdering och analyser 

Programanalys arbetet drar igång nu. Studierektorerna avser sig inte ha mandat att kräva 
in analyserna, varför enhetschefer kommer kontaktas för inkrävandet. 

Förändringar om HST & HPR 

Anna får förfrågningar från enhetschefer om förändringar. VhC har kontaktats och har 
därefter sökt upp Anna.  

Förslag om tema om data. 

Programmedel befaras bli -2 miljoner 

PA förlängningar 
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Tre förlängningar av PA föredras. Underlag ligger på Social. 

Examinationsprocessen 

Önskemål om att dispens för salstentaprocessen diskuteras vid kommande möten, då det 
är mycket missnöje på vissa av institutionerna. 

Anna poängterar vikten av att alla skolans lärare deltar på storträffen som ordnas inom 
kort. 

Diskussion förs kring delegationen och vice rektors mandat och uppdrag. 

Viktigt att förändra stödet, så att stödet till examinatorer ökas så att en större andel 
alternativ examination kan införas.  

• PA har fått i uppdrag av GA att kartlägga mångfalden i examination 
• Tenta admin arbetar i förändringsarbetet tillsammans med GVS för att kunna 

erbjuda datortentor. 
• ITM har anställt amanuenser för att stötta lärare att digitalisera kurser. 

 
Motiveringen till nuvarande ansökningsförfarande om att få anordna en salstenta upplevs 
inte som tydlig. Salsexamination med papperstenta kräver att kursens pedagogik och 
lärande mål kräver det. 
 
 
Mötet diskuterar att en långsiktig plan (& kortsiktig plan) tas fram för att bestämma hur 
examinationen i de olika programmen ska kunna utformas så att en mångfald i 
examination erhålls. Förslaget är att ett uppdrag ges till PA och studierektorer. Ett utkast 
till uppdrag diskuteras vid det kommande skolledningsmötet. Här diskuteras även 
deadline för uppdraget. I samband med detta så ska även kopplingar till industri i 
samhälle och industri förtydligas, där det står i vilka kurser som t ex besök ska 
genomföras. 
 
Mötet föreslår att redovisningen för detta uppdrag sker i tentaperioden mellan period 3 
och 4. Detta sker i form av en workshop som leds av Anna och där lärare från ITM bjuds in 
att delta. 
 
Mötet menade även att det är viktigt att skolcheferna tydliggör skolans strategi gällande 
utveckling av en mångfald i examination i sina råd som de deltar i på KTH nivå. 
 
Skolan har fått mycket bra feedback på omställning och mångfald av examination. Vi har 
bidragit till KTH:s utveckling. Mötet anser att framtagandet och implementeringen av 
resultaten av denna långsiktiga plan fortsatt bidrar till att ITM stöttar KTH:s mål.  
 

§ 3 Forskarutbildning (FA) 
Inte närvarande. 

§ 4 Administration 
Besök av KTH IT 
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Mötet gästas av Hans Wolfahrt från KTH IT. 
 
Hans informerar om att ITM:s centralisering ligger i olika faser och centralisering av 
skolans tidigare IT tekniker. Att ITM går in i wiks miljön är ett fundament att IT kan 
supportera skolans IT. Fördelarna av organisationen kräver att ITM går in fullt ut. 

Myt av att wiksdatorer är låsta, men det finns fördelar att ha en dator med en delad 
administration. Mötet ansåg att denna typ av lösning är mindre känd men av intresse för 
verksamheten. 

Hans saknar en aktiv IT samordnare på ITM, som fångar upp frågeställningar. 
Förändringen är att IT får fram en IT samordnare som jobbar närmare ITM skolan. Hans 
närvaro på detta möte menar han visar allvaret.  

Frågor om speciallösningar och standardiseringen kring ett fåtal modeller uppkom. Hans 
responderar att det går att göra speciallösningar, men att vi måste få reda på vilka 
lösningar som krävs.   

Viktigt att IT inte blir en tjänsteleverantör, utan att vi samarbetar och förbättrar 
relationen. 

Upplevelsen är att vi betalar mer nu än det vi får tillbaka i tjänster. Viktigt att bygga tillit 
och att förbättra relationen mellan ITM och IT. 

Finns även saker som fungerar bättre sen centraliseringen infördes!, exempelvis det 
snabba och profesionella svaren från IT supporten. 

Hans planerar att göra ett projekt för att förbättra leverans och stöd med tidslinje. Han 
återkommer under kommande vecka med ett utkast till plan. 

Diskussion förs kring forskarstöd 

Pär informerar om möte med Säpo att anställda inte bör ha med sig ordinarie datorer till 
känsliga länder. 

 

ITM:s målbild – IT 

ITM har ett mindre lager med datorer som köpts in på skolnivå för att säkra 
leveransförseningar i och med pandemin. Prefekterna var omedvetna om detta lager. 

Datorer för administration kan visst vara standardisera, men kraven på forskningsdatorer 
måste fakulteten själva kunna bestämma. 

Skolchef ber varje institution bestämma och återkoppla vilket behov institutionen har, 
speciellt med avseende på forskningsdatorer. Samt att undersöka vilka datorer som 
behöver ersättas kan vara wiksdatorer, om de inte redan idag är denna typ av datorer. 

Nuvarande IT tekniker på Nord arbetar mer aktivt med att röra sig i lokalerna, frågan är 
om de som inte ”ser” IT vet hur de ser ut? 
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Fråga om vilka kompetenser de lokala IT tekniker. 

Föreslås att varje institution har en workshop eller riktat möte med utvalda personer med 
Kent Karlsson. Syfte; verksamhetens behov och vad fungerar inte idag.  

§ 5 Fakultetsutveckling (FFA) 
Ny text på webbsidan där defacto brev tagits bort för professorsbefordran. Extra viktigt att 
bli docent. 

Dekanus har infört ett pilot projekt på CBH för att snabba på rekryteringsprocesserna. 
Hör får en grupp experter på skolan (som ej är jäviga) välja ut de bästa ansökningarana. 
Som sedan skickas till experter. Genom att experterna får betydligt färre ansökningar att 
bedöma så beräknas uppdraget kunna ske snabbare. Målet är att anställningsprocessen 
ska kunna slutföras på 5-6 månader. 

§ 6 Institutioner 
- 

§ 7 Iris 
- 

§ 8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 9 Nästa möte 
Tisdagen den 7 december 2021 kl. 13:00. 

Vid protokollet 

 

Annika Lilja, serviceansvarig 

Protokollförare 

 

Pär Jönsson, skolchef 

Ordförande 
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