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Datum för beslut:
{2020-11-23
{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")

}}

Diarienummer:
V-2020-0789 1.2

Beslut om att den utökade möjligheten för skolchefen vid EECS att
vidaredelegera vissa beslutsbefogenheter förlängs
Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet
Rektor beslutar om att förlänga den utökade möjligheten för skolchefen vid EECS att
vidaredelegera i frågor om beslut om anställning av personal och beslut om inköp och
upphandling m.m. på det sätt som framgår av bilaga 1.
Detta beslut gäller från och med 1 januari 2021 och tillsvidare, dock längst till och med 31
december 2022.

Ärendet
Genom beslut V-2019-1163 gavs skolchefen vid EECS utökad möjlighet att vidaredelegera vissa
frågor. Beslutet tidsbegränsades mot bakgrund av planerad översyn av delegationsordning vid
KTH. Det arbetet har försenats varför beslut V-2019-1163 behöver förlängas genom nytt beslut.
Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av utredare Johan
Gerdin. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling, universitetsdirektör Kerstin
Jacobsson, ordförande för Tekniska högskolans studentkår Charley Jönsson och
ledningssekreterare Eva Fredriksson.
Kungl. Tekniska högskola

{

{Sig_es_:signer2:signature

}}

Sigbritt Karlsson, rektor

{

{Sig_es_:signer1:signature

}}

Johan Gerdin, utredare vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet
Bilaga 1: Tillfällig utökad möjlighet att vidaredelegera vissa beslutsbefogenheter
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Sändlista
För åtgärd:
Skolchefen EECS
Registrator
Kopia till:
Rektor
Prorektor
Universitetsdirektören
Vicerektorerna
Skolcheferna
Administrativa chefer
Avdelningschefer inom gemensamt verksamhetsstöd
Expeditionsdatum:
{2020-11-24
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Bilaga 1 – Tillfällig utökad möjlighet att vidaredelegera vissa
beslutsbefogenheter
Gällande lydelser i avsnitt 3.5. i
delegationsordning vid KTH

Nya lydelser för skolchefen vid EECS
från och med 1 januari 2021 och
tillsvidare, dock längst till och med 31
december 2022

Personal (beslutanderätten kan
vidaredelegeras om så anges)

Personal (beslutanderätten får
vidaredelegeras om så anges)

Besluta om anställning av personal vid
skolan (dock ej professor). I fråga om
anställning av lektor och biträdande lektor
får skolchefen endast besluta enligt
rekryteringsnämndens förslag, annars ska
skolchefen lämna ärendet till rektor för
beslut. (Får inte vidaredelegeras)

Besluta om anställning av personal vid
skolan (dock ej professor). I fråga om
anställning av lektor och biträdande lektor
får skolchefen endast besluta enligt
rekryteringsnämndens förslag, annars ska
skolchefen lämna ärendet till rektor för
beslut. (Får inte vidaredelegeras)

[…]

Skolchef får till prefekt vidaredelegera
beslut om anställning som amanuens enligt
5 kap. 12 § högskoleförordningen,
postdoktor enligt centralt kollektivavtal om
tidsbegränsad anställning som postdoktor
enligt avtal mellan Arbetsgivarverket och
OFR:s förbundsområden inom det statliga
förhandlingsområdet sammantagna, Saco-S
samt Facket för Service och Kommunikation
(SEKO) (2008-09-04), postdoktor på
allmän visstidsanställning enligt 5 § punkten
1 lagen om anställningsskydd, intermittent
anställning, samt studentmedarbetare enligt
avtal om tidsbegränsad anställning som
studentmedarbetare (avtalet mellan
Arbetsgivarverket, Saco-S och OFR/S,P,O
och gäller från och med den 1 april 2014.).
Beslut om att förnya anställning som
doktorand enligt 5 kap. 7 §
högskoleförordningen, får också
vidaredelegeras till prefekt.
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Ekonomi (beslutanderätten kan
vidaredelegeras om så anges)

Ekonomi (beslutanderätten får
vidaredelegeras om så anges)

Beslut om inköp eller upphandling,
ekonomisk attest av upphandlade varor eller
tjänster samt avrop/beställning av varor
eller tjänster får vidaredelegeras för belopp
understigande en miljon kronor enligt givna
riktlinjer.

Beslut om inköp och upphandling (får
vidaredelegerats till prefekt för belopp
understigande fyra mnkr. Prefekt får
vidaredelegera till avdelningschef belopp
understigande en mnkr).
Beslut om ekonomisk attest av upphandlade
varor och tjänster (får vidaredelegeras till
prefekt för belopp understigande en mnkr.
Prefekt får vidaredelegera till
avdelningschef).
Beslut om avrop/beställning av varor och
tjänster (får vidaredelegeras till prefekt för
belopp understigande fyra mnkr. Prefekt får
vidaredelegera till avdelningschef belopp
understigande en mnkr).
Notering: Föreståndare för PDC och
Electrumlaboratoriet kan av skolchef erhålla
samma beslutsbefogenheter som
avdelningschef enligt ovan.
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