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2022-12-14  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
9/2022 

Datum för mötet: 
14 december 2022 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Sofia Ritzén, vice ordförande, mötesordförande 
Christina Divne 
Lars Geschwind  
Maria Håkansson (via Zoom) 
Elling W Jacobsen 
Anna Jerbrant (via Zoom) 
Joakim Lilliesköld  
Gunnar Tibert 
Filip Axelsson  
Maja Rosén 
Doğa Gürgünoğlu  

Frånvarande ledamöter:  
Leif Kari, ordförande 
 
Övriga närvarande: 
Alice Eklund (via Zoom) 
Richard Hedberg, § 2 
Anna-Karin Högfeldt, § 7–8 (via Zoom) 
Anders Johansson, § 3 (via Zoom) 
Katarina Jonsson Berglund 
Viggo Kann, § 7–8 
Sofie Kim 
Carina Kjörling 
Mats Nilsson, § 7–8 
Åsa Rurling 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Filip Axelsson 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 GRU-lokaler 
Richard Hedberg ger en nulägesbeskrivning om GRU-lokaler utifrån budget 2023, 
lokalramarna, ackumulerat resultat, myndighetskapital, översyn av internpris och behov. 

Mötet diskuterar nyttjandegrad av lokaler och att det pågår ett analysarbete kring hur 
lokaler nyttjas. Verksamhetens behov av lokaler är viktigt att beakta. Mötet diskuterar 
också att principer för schemaläggning behövs för att KTH:s centrala schemagrupp ska 
kunna ge kvalificerat stöd kring schemaläggning.  

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till grundutbildningsutskottet att både 
försöka klargöra och förstå orsaken till ökade lokalkostnader och komma tillbaka till 
utbildningsnämnden med förslag på lösningar att ta ställning till. 

§ 3 VP-uppdrag integrerat livslångt lärande   
Anders Johansson presenterar nuläget kring uppdrag 2.4 integrerat livslångt lärande i 
verksamhetsplan för KTH 2023–2025.  

Mötet diskuterar hur vidareutbildningskurser som har hög genomströmning kan 
användas som goda exempel med information om vad kurserna innehåller och vad som 
krävs för att utveckla kurserna. Resurser är en viktig fråga kopplat till uppdragsutbildning.  

§ 4 Planering internat 9–10 februari 2023 
Sofia Ritzén inleder diskussionen om program för utbildningsnämndens internat  
9–10 februari 2023. Mötet lämnar förslag på följande punkter:  

- Uppdrag 2.3 Antagning, struktur och dimensionering av KTH:s utbildningsutbud i 
verksamhetsplan för KTH 2023–2025 med koppling till RG-HING, lärdomar från 
Chalmers besök 7 december och kopplingar till livslångt lärande.  

- En halvdag kring utbildningsnämndens roll som strategiskt organ.  

- Rollfördelning inom GRU-organisationen.  

- Utbildningsnämndens roll i förhållande till framtidens utbildning, snarare än 
diskussion om enskilda principer. 
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§ 5 Läsgruppen för granskning av ASP:ar  
Alice Eklund informerar om läsgruppens arbete med och bedömning av inkomna 
allmänna studieplaner (ASP). Sex ASP:ar är under behandling.  

Läsgruppens arbete går framåt men de flesta ASP:arna är från 2017. 
Forskarutbildningsansvariga har uppmuntrats att inkomma med fler ASP:ar på 
forskarutbildningsutskottets möte 13 december.   

§ 6 PriU-grupp studentens perspektiv och inflytande  
Mats Nilsson informerar om gruppens arbete under året och mötet diskuterar hur KTH 
kan skapa goda förutsättningar för studentinflytande.  

Doktorander har rätt till tidskompensation till följd av förtroendeuppdrag och respektive 
skola ska ha rutiner för studentinflytande där uppgift om vilken nivå samt vilket projekt 
som ersätter kompensation för den tid som ägnas åt uppdrag inom studentinflytande. 
Frågan föreslås diskuteras vidare vid ett av utbildningsnämndens kommande möten.  

§ 7 PriU-grupper, fortsättning och reflektioner från storträffen 
Anna-Karin Högfeldt och Viggo Kann delger sina reflektioner från storträffen 
28 november. En enkät för utvärdering kommer att mejlas ut så snart som möjligt. 
Storträffen vårterminen 2023 äger rum 26 maj.  

Samtliga PriU-grupper har under året besökt utbildningsnämnden och berättat om sitt 
arbete. PriU-grupperna är levande och under året har några grupper pausats och en ny 
PriU-grupp har inrättats. Mötet föreslår att PriU-grupperna bjuds in löpande även under 
år 2023. I vissa fall kan utbildningsnämnden rekommendera att PriU-grupperna även 
besöker grundutbildningsutskottet och berörda nätverk.  

§ 8 Framtidens utbildning 
Joakim Lilliesköld berättar om programledningens aktiviteter. Temamöten med skolornas 
grundutbildningsansvariga (GA) och vice GA anordnas månadsvis och en beställning av 
förändringsledningskurs med GA som målgrupp har påbörjats.  

Programledningens plan för 2023 är nulägesinventering enligt uppdrag i 
verksamhetsplan för KTH 2023–2025, att börja dela goda exempel, att arbeta proaktivt 
med förändring, att identifiera vilket stöd skolorna behöver och att de fem miljoner som 
avsatts för samfinansiering av projekt på skolorna ska användas.  

Mötet diskuterar förutsättningarna för att skolorna ska kunna söka medel ur de fem 
miljoner som avsatts för samfinansiering av projekt. Mötet diskuterar också att 
utbildningsnämnden bör fokusera på strategiska frågor kring framtidens utbildning.  

§ 9 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts.  

§ 10 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.   
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Vice ordförande 
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Filip Axelsson 
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