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Justerares signatur:  
 

Fakultetsrådets möte  

 

Datum för mötet: 2020-03-18 

 

Ledamöter: Lärarrepresentanter 

Anders Forsgren, dekanus, ordförande  

Sofia Ritzén, prodekanus 

Anna Wistrand  

Elena Dubrova 

Gunnar Karlsson 

Joakim Lilliesköld (§1-4) 

Nina Wormbs 

 

Externa representanter  

Pia Wågberg (§1-4) 

Lars-Henrik Jörnving (§1-5) 

Susanne Norgren 

 

Studerande- och doktorandrepresentanter  

Filip Axelsson  

Oscar Stenström  

Mohit Daga 

 

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och 

yttranderätt)  

Olav Vahtras (§ 1-3) 

Elisabeth Hammam Lie 

 

 

Föredragande: 

 

Magnus Johansson, GVS/PKF (§ 2 ) 

Inger Wikström Öbrand, GVS/PKF (§ 2) 

 

Andra närvarande: Karin Almgren, GVS/PKF (§ 4) 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför. 

a) Val av justerare  

Sofia Ritzén väljs till justerare.  
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b) Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs.  

c) Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

d) Meddelanden  

Ordförande informerar bland annat om öppna föreläsningar. Dekanus informerar även 

om hur valen för skolkollegierna går. Två skolor är klara, ABE och SCI. FR diskuterar att 

de ska se över hur valen genomförts när samtliga kollegier är beslutade av skolorna. 

Ordföranden berättar om beslut från rektor om hur begreppet hållbar utveckling ska 

tolkas samt hur hållbar utveckling främjas på KTH, samt informerar rådet om de 

lärarrepresentanter som utsetts till universitetsstyrelsen.   

 

§ 2 Utbildning i kvalitetssystemet på KTH 

Fakultetsrådets ledamöter får en längre genomgång av och ges möjlighet att ställa frågor kring 

KTH:s nuvarande kvalitetssystem. Ärendet föredras av KTH:s två kvalitetssamordnare.  

 

Fakultetsrådet diskuterar kvalitetssystemet, kvalitetsarbete och kvalitetskultur. Flertalet 

intressanta frågor och diskussioner som är viktiga för rådets framtida arbete lyftes. 

§ 3 Riktlinje för vetenskaplig publicering samt riktlinje för hantering av 
forskningsdata 

Ärendet föredras av prodekanus. På KTH finns arbetsgrupper för riktlinje för vetenskaplig 

publicering och riktlinje för hantering av forskningsdata med syfte att ta fram riktlinjer för 

dessa områden.  

FR ombeds att noggrant granska föreslagen ”Riktlinje för vetenskaplig publicering” samt 

”Riktlinje för hantering av forskningsdata”. Särskilt viktigt är att granska att riktlinjerna 

hamnar rätt med avseende på skall- och bör-krav och att de är anpassade till alla ämnen och 

traditioner som KTH:s forskning representerar. Det PM till ny riktlinje om vetenskaplig 

publicering som ledamöterna delges inför mötet är ett utökat resonemang om de olika 

punkterna som riktlinjen innehåller.  

 

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Eventuella synpunkter ska tas med till arbetsgrupperna för 

riktlinjerna. Synpunkter från dagens diskussioner tas vidare via prodekanus.  

§ 4 Ny process för inrättande och avveckling av utbildning 

Ärendet föredras av prodekanus tillsammans med handläggare Karin Almgren, GVS/PKF. 

Processer för inrättande och avveckling av utbildningar och program samt för att program inte 

ska genomföra antagningsomgång är fastställda i riktlinje om process vid förändring av 

programutbud på grundnivå och avancerad nivå. Processerna behöver uppdateras utifrån de 
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organisationsförändringar som gäller från juli 2019. Ett första förslag till uppdaterade 

processer togs fram med vicerektor för utbildning och prodekanus under hösten 2019. 

Synpunkter har också inhämtats från grundutbildningsutskottet.  

På mötet informeras Fakultetsrådet om att arbetet startas upp och ombeds att i första hand att 

kommentera de föreslagna processerna.  

 

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Diskussionerna om en översyn av processen kommer att 

fortsätta i utbildningsnämnden där Karin är sekreterare och prodekanus är vice ordförande, 

de tar med input från FR till detta fortsatta arbete och kommer återkomma till FR när arbetet 

så kräver eller för att informera rådet om hur arbetet fortlöper.  

§ 5 Återkoppling från fakultetsrådets workshop, teman för kollegiala forum 
samt status för skolkollegierna 

Dekanus och prodekanus informerar rådet om status i dessa ärenden (skolkollegierna 

föredrogs under punkten meddelanden).  

 

Fakultetsrådet diskuterar frågorna och ska återkomma till dem under kommande möten. 

Fakultetsrådet diskuterar vad som är bäst att göra med KTH kollegialt forum och 

skolkollegierna under rådande omständigheter (Coronavirusets utbrott). Dekanus och 

prodekanus kommer att träffa ledamöterna i skolkollegierna i samband med att dessa 

formas. Dekanus och prodekanus har tagit fram förslag för första KTH kollegialt forum. På 

grund av den senaste tidens utveckling där läget kontinuerligt ändrats beslutar FR att utse en 

arbetsgrupp, bestående av dekanus, prodekanus, Nina Wormbs, Gunnar Karlsson och Filip 

Axelsson, som ska utvärdera om första KTH kollegialt forum ska genomföras enligt plan fast 

med digitalt deltagande, eller om det ska genomföras alternativ aktivitet eller alternativa 

aktiviteter under våren.  

§ 6 Rapport från anställningsnämnden 

Dekanus föredrar punkten. Läget med Coronaviruset påverkar processerna, bl.a. görs allt 

arbete i nämnden digitalt med alla deltagare på distans. Detta gäller även 

rekryteringsnämnder efter beslut av dekanus och personalchef i samråd. Det är högst osäkert 

hur situationen utvecklas och när vi åter kan ha normalsituation. Därför väljer KTH att arbeta 

med ärendena digitalt tillsvidare och får utvärdera situationen då några ärenden genomförts. 

 

§ 7 Rapport från utbildningsnämnden 

Process för avveckling och inrättande av program diskuterades på senaste mötet, se § 4, ovan. 

Även delar av utbildningens organisering diskuterades. PA är lite klämda mellan sitt kollegiala 

ansvar och sitt linjeansvar. En arbetsgrupp tillsattes på utbildningsnämndens möte om just 

PAs roll. Arbetsgruppen ska förhålla sig till de tidigare utredningar som gjorts på KTH i denna 

fråga.   
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Det pågår en granskning från UKÄ av forskarutbildningar inom kemi nationellt. Tre olika 

utvärderingar ska genomföras trots att det bara är ett ämne på KTH.  

 

§ 8 Övriga frågor 

Nina Wormbs frågar i vilket stadium revideringen av språkpolicyn befinner sig. Dekanus åtar 

sig att undersöka och ska återkomma till rådet senast på nästa möte. 

 

§ 9 Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

   

   
Inger Wikström Öbrand,  

Protokollförare 

  

 

Justeras 

  

   
Anders Forsgren 

Ordförande 

 Sofia Ritzén 

Justerare 

   

Justeringsdatum:   Justeringsdatum:  

 

 


