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PROTOKOLL Datum 
2022-11-23  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
8/2022 

Datum för mötet: 
23 november 2022 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Arabella, Brinellvägen 4 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande  
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Christina Divne 
Lars Geschwind  
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Filip Axelsson  
Doğa Gürgünoğlu (via Zoom) 

Frånvarande ledamöter:  
Maria Håkansson 
Elling W Jacobsen 

Övriga närvarande: 
Alice Eklund § 3–8  
Héléne Hermansson-Järvenpää, § 5 
Anna-Karin Högfeldt, § 5 
Katarina Jonsson Berglund 
Viggo Kann, § 5 
Sofie Kim 
Carina Kjörling 
Fredrik Oldsjö, § 2 
Anders Rosén, § 5 
Inger Wikström Öbrand 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Anna Jerbrant utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Dagordning 

Ingen övrig fråga anmäls. 

c) Föregående möte 

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

§ 2 Information om ledningskansliet 
Fredrik Oldsjö informerar om ledningskansliets verksamhet med fokus på stödet när det 
gäller utbildning. Syftet är att ge en uppdatering med anledning av bland annat 
avvecklingen av rektors kansli, programledningen för framtidens utbildning, 
rekryteringen av en utbildningsledare och avdelningens utveckling. 

Mötet diskuterar den nyinrättade rollen som utbildningsledare, hur strategisk 
verksamhetsanalys kan stötta arbetet med framtidens utbildning och hur avdelningen 
berörs av verksamhetsstödets samgående.  

§ 3 Uppdrag till vicerektor för utbildning i verksamhetsplan för KTH 2023–2025   
(V-2022-0649) 

Rektor beslutade 2022-11-22 om verksamhetsplan för KTH 2023–2025. Leif Kari går 
igenom de uppdrag som lämnas till vicerektor för utbildning och som berör 
utbildningsnämnden. Mötet diskuterar särskilt följande uppdrag: 

2.3 Antagning, struktur och dimensionering av KTH:s utbildningsutbud. Uppdraget ska 
beredas med utbildningsnämnden och rapporteras halvårsvis till rektor. Mötet föreslår att 
uppdraget behandlas löpande på utbildningsnämndens möten och tas upp på 
utbildningsnämndens internat 2023.  

2.4 Integrerat livslångt lärande. Mötet föreslår att KTH:s samordnare för Livslångt 
lärande bjuds in till ett av utbildningsnämndens kommande möten för att presentera en 
sammanställning av nuläget.  

§ 4 Framtidens utbildning  
Framtidens utbildning har tilldelats tid för en presentation på storträffen 28 november. 
Joakim Lilliesköld samlar in önskemål om vad som ska tas upp i presentationen. Mötet 
föreslår att programledningen fokuserar på integreringen av KTH:s fyra pelare i 
principerna, inkludering och statusuppdatering.  
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§ 5 PriU-grupp hållbar utveckling  
Héléne Hermansson-Järvenpää och Anders Rosén berättar om PriU-gruppens arbete 
under året och att gruppen haft ett nära samarbete med PriU-gruppen JML under hösten. 
De två PriU-grupperna har tagit fram rapporten perspektiv på framtidernas utbildningar 
på KTH som diskuteras på mötet.  

Mötet lyfter fram lärarutbildningarna som goda exempel på hur hållbar utveckling och 
JML kan integreras i KTH:s utbildningar och att framtidens utbildning är en struktur för 
att driva förändring.  

§ 6 Kommande möten i utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden ställer sig bakom de föreslagna mötestiderna och ett internat 
planeras 9–10 februari 2023.  

§ 7 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts.  

§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.   
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Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2022-11-28 

 

Anna Jerbrant 

Justerare 

Justeringsdatum: 2022-11-28 
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