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Beslut om omfördelning av myndighetskapital med anledning 
av omorganisation av avdelningen för 
kommunikationssystem (COS) 

Beslut 

Skolchefen beslutar att överföra myndighetskapital från avdelningen för kommunikationssystem 

enligt: 

 8 401 049 SEK hänfört till pågående verksamhet inom Network Systems Lab och Network 

Systems Security group överförs till avdelningen SCS, orgkod JHK 

Vidare beslutar skolchefen att följande ackumulerade förluster överförs enligt: 

 2 496 775 SEK, hänfört till nedlagd verksamhet vid Optical Networks Lab, överförs till skolan 

centralt, orgkod JA, Konto JAF 

 3 766 420 SEK, hänfört till avslutade projekt inom området datalogi överförs till konto 

institutionen för datalogi, orgkod JH 

Exakt fördelning av bokföringsposter från respektive projektkonto framgår av bilaga 1. 

Vidare beslutar skolchefen att ersättning för doktorsexamen knutna till verksamheten vid Optical 

Network labs inte utbetalas till avdelningen för kommunikationssystem fram till den tidpunkt då 

förlusten ovan, som överförts till skolnivå är justerad. 

Ärendet 

I beslut J-2020-2143 ”Beslut om organisationsförändring vid avdelningen Kommunikationssystem, 

EECS” angavs att uppföljande beslut gällande myndighetskapitalet skall fattas under hösten 2020, 

föreliggande beslut utgör denna uppföljning. 

Ekonomin vid avdelningen kommunikationssystem har under senare tid lidit av obalanser. Dels 

bestående av projektförluster i verksamheter som lagts ned och inte lägre bedrivs vid skolan, dels av 

kostnader från verksamhet som tidigare ingått i andra organisationsenheter, och slutligen på senare tid 

stora överskott i vissa delar av verksamheten på avdelningen. Den organisationsförändring som 

genomfördes tidigare under våren aktualiserade behovet att renodla redovisningen. Detta för att 

tillkommande verksamhet inte ska onödigtvis belastas, samt att verksamhet som överförts till annan 

organisationsenhet kan bibehålla det överskott som ackumulerats p.g.a. senarelagd rekrytering och 

fördröjd projektstart. 

Detta beslut har fattats av Vice skolchef Lars Nordström efter föredragning av Rose-Marie Kellqvist 

Sundström. Deltagit i beredningen av beslutet har även prefekt Thomas Sjöland och proprefekt Anders 

Västberg.  

2021-01-12



     

     

 

 

 

 2 (2) 
 

Kungl. Tekniska högskolan 

 

{{Sig_es_:signer2:signature                           }} 

Lars Nordström, vice skolchef vid Skolan för 

elektroteknik och datavetenskap 

 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Rose-Marie Kellqvist Sundström, ekonomichef 

vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

 

Sändlista 

För åtgärd: Rose-Marie Kellqvist Sundström  

Thomas Sjöland, CS 

 

Kopia till: Anders Västberg, COS 
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