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Utbildningsnämnden  

Datum för mötet: 2019-09-24 
 

Närvarande (beslutande): Leif Kari, ordförande, vicerektor med ansvar för utbildning 
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 
Christina Divne 
Maria Håkansson 
Elling Jacobsen 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert, tom ½ § 6 
Arvid Nilsson 
 

Närvarande (övriga): Karin Almgren, sekreterare 
Katarina Jonsson Berglund 
Margareta Karlsson  
Carina Kjörling 
 

Frånvarande: Lena Gumaelius 
Anna Jerbrant 
Kasra Khatami Mashhadi 
Studentrepresentant (ännu inte utsedd av THS) 

  
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till utbildningsnämnden. 

§ 2 Utseende av justerare 
Christina Divne utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet från dagens möte. 

§ 3 Fastställande av föredragningslista 
Övriga frågor om storträffen och möjligheten för ledamöter att skicka ersättare till 
utbildningsnämndens möten tas upp under § 5. Därmed fastställs föredragningslistan. 

§ 4 Protokoll från föregående möte 
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

§ 5 Utbildningsnämndens arbetsformer, fortsatt diskussion 
Mötet diskuterar hantering av olika typer av ärenden. Bland annat diskuteras utskottens och 
utbildningsnämndens ansvarsområden samt ansvar för storträffen och återkoppling till priU-
grupper. I den tidigare organisationen låg ansvaret för storträff och priU-grupper hos 
prodekanus och utbildningsutskottet. I den nuvarande organisationen bör huvudansvaret ligga 
hos vicerektor med ansvar för utbildning i nära samarbete med prodekanus. 

Mötet diskuterar också kring former för nämndens möten. Vid förhinder kan ledamöter inte 
skicka en ersättare (med undantag av THS som självständigt utser sina representanter). Vårens 

 

PROTOKOLL  Datum  Diarienummer 
  2019-09-24  V-2019-0800 

Beslutsorgan     
Utbildningsnämnden 

     
     
     



 
 
 
 
 
 

Justerares signatur: 
 

2 
 

 PROTOKOLL  Datum  Diarienummer 
Utbildningsnämnden  2019-09-24  V-2019-0800 

     

möten föreslås fortsatt planeras mellan fakultetsrådets möten så långt det är möjligt. Ärenden 
till utbildningsnämnden anmäls till Karin Almgren (sekreterare). 

En beredningsgrupp för prioritering av frågor till nämndens möten diskuteras. Gruppen föreslås 
bestå av Leif Kari (ordförande), Sofia Ritzén (vice ordförande och prodekanus), Christina Divne 
(FA) och av Anna Jerbrant (GA) eller Gunnar Tibert (GA) samt representant från THS.  

§ 6 Utbildningens IT-stöd 
V-2019-0865 

Joakim Lilliesköld (plattformsstyrgruppens ordförande) informerar om pågående och 
kommande arbete.  

Genomgången följs av diskussion om vision och strategi för utbildningens digitalisering. En 
workshop kring ämnet föreslås till nästa möte. 

§ 7 Information och diskussioner från utskottens möten 
V-2019-0866 

Särskilt lyfts grundutbildningsutskottets diskussioner kring krav på matematik och 
naturvetenskap i examensfordringar och behörighetskrav. Revidering av KTH:s lokala 
examensordning pågår och formuleringarna kring matematik och naturvetenskap kan 
förtydligas i samband med revisionen. Behörighetskrav är väldigt olika formulerade och bör ses 
över efter eventuella ändringar i den lokala examensordningen.  

§ 8 Övrig fråga 
Övriga frågor om storträffen och möjligheten för ledamöter att skicka ersättare till 
utbildningsnämndens möten diskuterades under § 5. 

§ 9 Mötet avslutas 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

   

   
Karin Almgren, sekreterare 
 
 

  

Justeras   
   

   
Leif Kari 
Ordförande 

 Christina Divne 
Justerare 
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