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Fakultetsrådets möte  

Datum för mötet: 2020-04-22 

 

Ledamöter: Lärarrepresentanter 

Anders Forsgren, dekanus, ordförande  

Sofia Ritzén, prodekanus 

Anna Wistrand  

Gunnar Karlsson 

Joakim Lilliesköld 

Nina Wormbs 

 

Externa representanter  

Pia Wågberg 

Susanne Norgren (§1-6) 

 

Studeranderepresentanter  

Filip Axelsson  

Mohit Daga 

 

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och 

yttranderätt)  

Olav Vahtras 

Elisabeth Hammam Lie 

 

Frånvarande ledamöter: 

 

 

 

Föredragande: 

Elena Dubrova 

Lars-Henrik Jörnving 

Oscar Stenström  

 

Inger Wikström Öbrand (§ 2) 

Stefan Stenbom (§ 5) 

Joakim Lilliesköld (§ 5) 

Sophia Hober (§ 6) 

 

  

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. Ordförande konstaterar att fakultetsrådet är beslutsför. 

a) Val av justerare  

Olav Vahtras väljs till justerare.  

b) Fastställande av föredragningslista 
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Föredragningslistan fastställs.  

c) Föregående mötesprotokoll  

Ifrån föregående mötesprotokoll lyfts ärendet gällande status för arbetet med en 

reviderad språkpolicy. Dekanus informerar att det finns en ny version av dokumentet och 

att rektor och universitetsdirektör meddelat att de inte kommer ha möjlighet att hantera 

detta förrän efter sommaren på grund av nuvarande extraordinära situation. FR 

diskuterar detta och ledamöterna enas om att den senaste versionen skickas till samtliga i 

rådet efter dagens möte. Policyn kommer även att tas upp på ett senare FR-möte, under 

våren eller efter sommaren. Föregående mötesprotokoll läggs därefter till handlingarna. 

d) Meddelanden  

Ordförande informerar bland annat om antagningsantal till två utbildningsprogram samt 

ett rektorsbeslut gällande examination på distans och indragen rätt till så kallad plussning 

under kursperiod 4 inklusive ordinarie tentaperiod samt under omtentamensperiod i 

april och juni. 

 

§ 2  Återkoppling från UKÄ:s granskning av KTH:s kvalitetssystem 

UKÄ har under åren 2019/20 granskat KTH:s kvalitetssystem. UKÄ fattade beslut den 18 mars 

-20. KTH fick omdömet ”godkänt med förbehåll” och omdömet ”inte tillfredsställande” för 

bedömningsområdet jämställdhet. Detta innebär att KTH inom två år ska lämna in en 

åtgärdsredovisning till UKÄ för det här området. Kvalitetssamordnare Inger Wikström Öbrand 

föredrar ärendet.  

Fakultetsrådet diskuterar frågan. Equality Office har redan påbörjat ett planeringsarbete för 

att kunna utveckla verksamheten på KTH inom de områden som påtalats ha brister av UKÄ:s 

bedömargrupp.  

 

§ 3 Lägesrapport kvalitetsdialogerna  

Dekanus redogör för arbetet inför dialogerna. Han och prodekanus har haft möten med 

experter från Equality Office, näringslivssamverkan, pedagogisk utveckling, hållbar utveckling 

samt med fakultetsrådets ledamöter som alla har bidragit med värdefulla underlag och 

perspektiv för dem att ta med sig in i dialogerna med respektive skola. Kvalitetsdialogerna har 

precis startat och en dialog har hittills ägt rum. Dekanus informerar även om att utfallet från 

dialogerna kommer bl.a. resultera i inspel som ska gå till rektors skoldialoger som hålls i juni. 

Prodekanus berättar att de avser att återkomma med en dragning av en gemensam analys av 

hur de anser att den kontinuerliga uppföljningen har fungerat i år. En första reflektion är att 

det är gedigna underlag som tagits fram och att det inte är en enkel uppgift att ta ställning till 

vad de ska prioritera att lyfta vidare till rektors samtal. Vidare så ser de skillnader i 

skolrapporterna, både mellan utbildningsnivåerna och mellan skolorna, detta är något som de 

avser diskutera främst med GA och FA inför nästa års arbete. De har även fått motta 

synpunkter på de mallar som används för att skriva rapporterna och på det dataunderlag som 

utgör en viktig del i rapporterna. Det avser dekanus och prodekanus också ta ett grepp om till 
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nästa år. FR diskuterar frågan, och bl.a. lyfts den pedagogiska uppgiften i att understryka 

vikten av värdet av arbetet med den kontinuerliga uppföljningen dels för KTH i stort men 

också att uppföljningen leder till sparad tid för lärare.   

 

§ 4 Lägesrapport kollegialt forum samt skolkollegierna  

Dekanus informerar att det arrangerats val till skolkollegier på fyra av fem skolor. ITM-

skolan återstår och där genomförs ett elektroniskt val inom kort. Dekanus och prodekanus 

har träffat alla valda ledamöter för övriga skolor i konstituerande möten, där bl.a. ordförande 

och vice ordförande utsågs. Se förteckning nedan. Ett avsteg från att ordförande ska vara 

professor eller lektor har gjorts. Samtliga ledamöter i FR godkänner detta avsteg.  

Skolkollegium:  

Erik Stenberg, ordförande, ABE 

Agnieszka Zalejska Jonsson, vice ordförande, ABE 

Cristina Al-Khalili Szigyarto, ordförande, CBH 

Torbjörn Pettersson, vice ordförande, CBH 

Gunnar Malm, ordförande, EECS 

György Dán, vice ordförande, EECS 

Susann Boij, ordförande, SCI 

Felix Ryde, vice ordförande, SCI 

 

Dekanus och prodekanus informerar om att det första kollegiala forumet kommer hållas den 

4 maj, via Zoom. Information om mötet går ut via skolornas nyhetsbrev. Dekanus och 

prodekanus har haft möte med informatörerna på varje skola för att prata om hur 

kommunikationen från FR, om kollegialt forum samt skolkollegierna kan spridas på ett 

ändamålsenligt sätt. FR diskuterar frågan och delger varandra goda tips på hantering inom 

zoommöten. 

 

§ 5 Digitalisering inom utbildning särskilt m.a.a. Covid -19 

Stefan Stenbom och Joakim Lilliesköld berättar om hur arbetet med digitalisering av 

utbildning är organiserat på KTH. De berättar även om vilka system KTH använder för 

undervisning och examination nu när all undervisning sedan 18 mars 2020 sker digitalt. FR 

diskuterar frågan.  FR tackar Stefan Stenbom och Joakim Lilliesköld och ber dem också 

framföra ett stort tack till de som jobbat väldigt hårt med IT och metoder för 

distansundervisning så att KTH kunnat ställa om till digital undervisning så snabbt. 

 

§ 6 Lägesrapport Hedersdoktorer 

Årets period för att nominera personer till hedersdoktorat på KTH löpte ut sista mars. 

Ordföranden för kommittén för hedersdoktorer, Sophia Hober, föredrar det arbete som 

kommittén bedriver nu. Föredragande anser att det finns en god dynamik i gruppens arbete 

med att granska de nominerade.  

Fakultetsrådet informeras om vilka kandidater nomineringskommittén preliminärt 

behandlar i första hand och diskuterar frågan.  
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Sophia Hober återkommer med förslag på utnämning på FR-mötet i juni. 

§ 7 Rapport från anställningsnämnden 

Dekanus informerar att anställningsnämnden sedan mitten av mars arbetar helt via digitala 

forum. Detta gäller även rekryteringsnämnder och befordringsnämnden. Det innebär att 

sakkunniga och även sökande endast deltar digitalt. Hur väl detta har fungerat ska utvärderas i 

ett senare skede.  

Det har även getts utbildning för ledamöter i anställningsnämnd, rekryteringskommittéer och 

befordringsnämnd. Där ingår bland annat lagar och regler, meritvärdering, jämställd 

rekrytering och intervjuteknik. 

 

§ 8    Rapport utbildningsnämnden 

Prodekanus informerar att nämnden hade ett flertal punkter på sitt senaste möte. De 

diskuterade bl.a. storträffarna och planering av dessa. Träffarna kommer att genomföras som 

planerat men ske via zoom. Alice Eklund, GVS/MO, redovisade de senaste resultaten från 

mellanårsenkäten. Prodekanus lyfter att Alice borde bjudas in till FR för att berätta om det 

arbete som görs med KTH:s enkäter. KTH:s totala utbildningsportfölj diskuterades och då bl.a. 

HING-utbildningarna. Den regelbundna granskningen ska startas med en pilotgranskning där 

skolorna enats om att testa utvärderingsmetoden på HING-utbildningarna. I samband med 

förberedelsearbetet för granskningen identifierades ett behov av att klargöra ett antal frågor 

rörande dessa program. Utredningen av frågorna ska vara avslutad före den regelbundna 

granskningen påbörjas. Pilotomgången av regelbunden granskning var planerad att starta i 

augusti -20, men av flera anledningar skjuts starten fram i första hand i 6 månader.  

 

§ 9    Övriga frågor 

UKÄ granskar forskarutbildningar inom kemi under året 2020. Inger Wikström Öbrand 

efterfrågar två ledamöter från FR som vill läsa KTH:s självvärdering innan den skickas in till 

UKÄ.  

Dekanus föredrar att ITM-skolan anhåller om att få utöka sin docentkommitté med en 

person till, Mana Farshid, docent vid Institutionen för hållbarhet och industriell dynamik och 

entreprenad.   

Beslut:  

Anna Wistrand och Nina Wormbs tar uppdraget att läsa självvärdering i kemi.  

FR bifaller ITM-skolans begäran och beslutar att Mana Farshid ingår i skolans 

docentkommitté fr.o.m. 22 april 2020.  

 

§ 10  Mötet avslutas 
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Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

   

   
Inger Wikström Öbrand,  

Protokollförare 

  

 

Justeras 

  

   
Anders Forsgren 

Ordförande 

 Olav Vahtras 

Justerare 

   

Justeringsdatum:   Justeringsdatum: 2020-04-24 

 


