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

Beslutet
Vicerektor för forskning beslutar om att, för en begränsad tid, utöka möjligheten för skolchefen
vid EECS att vidaredelegera i frågor om att teckna avtal om forskningsbidrag/mottagande av
forskningsbidrag, teckna avtal om uppdragsforskning och underteckna ansökan och/eller
stödjebrev om forskningsbidrag 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-2019-1164 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-2019-1164 behöver förlängas.
Detta beslut har fattats av vicerektor Annika Stensson Trigell efter föredragning av utredare
Johan Gerdin.
Kungl. Tekniska högskolan

{

{Sig_es_:signer2:signature

}}

Annika Stensson Trigell, vicerektor

{

{Sig_es_:signer1:signature

}}

Johan Gerdin, utredare vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet
Bilaga 1: Utökad möjlighet att vidaredelegera vissa beslutsbefogenheter
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Rektor
Prorektor
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Bilaga 1 - Utökad möjlighet att vidaredelegera vissa
beslutsbefogenheter
Gällande lydelser i avsnittet Skolchef i
styrdokumentet DELEGATION från
vicerektor för forskning avseende
forskningsavtal (okänt
diarienummer)

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

Teckna avtal om
forskningsbidrag/mottagande av
forskningsbidrag från större nationell statlig
forskningsfinansiär, s.k. finansieringsavtal,
(belopp under 1 mkr kan delegeras till
prefekt).

Teckna avtal om
forskningsbidrag/mottagande av
forskningsbidrag från större nationell statlig
forskningsfinansiär, s.k. finansieringsavtal,
belopp under 10 mnkr får delegeras till
prefekt. Prefekt får vidaredelegera belopp
under 1 mnkr till avdelningschef).
Notering: Se även fotnot i styrdokumentet
DELEGATION från vicerektor för forskning
avseende forskningsavtal

Teckna avtal om uppdragsforskning
understigande 3 mkr (belopp upp till 300
000 kr kan delegeras till prefekt). Dock ej
avtal om uppdragsforskning där
uppdragsgivaren är utomeuropeisk.

Teckna avtal om uppdragsforskning
understigande 3 mkr (belopp under 2 mnkr
får delegeras till prefekt, prefekt får
vidaredelegera belopp under 1 mnkr till
avdelningschef). Dock ej avtal om
uppdragsforskning där uppdragsgivaren är
utomeuropeisk.
Notering: Se även fotnot i styrdokumentet
DELEGATION från vicerektor för forskning
avseende forskningsavtal

Underteckna ansökan och/eller stödjebrev
om forskningsbidrag inom ramen för
skolchefs delegation enligt ovan om inte
särskilda krav föreligger från finansiären
(belopp under 1 mkr kan delegeras till
prefekt).

Underteckna ansökan och/eller stödjebrev
om forskningsbidrag inom ramen för
skolchefs delegation enligt ovan om inte
särskilda krav föreligger från finansiären
(belopp under 10 mnkr får delegeras till
prefekt).
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