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Beslut om fastställande av rutiner för hantering av extra administrativt
stöd, EECS-skolan
Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet
Skolchef beslutar att fastställa bilagan ”Rutiner för hantering av extra administrativt stöd,
EECS-skolan” och att dessa rutiner skall gälla from den 1 februari, 2021.

Ärendet
Innehåll och nivå på EECS-skolans verksamhetsstöd till institutioner, avdelningar, centrum och
dylikt fastställs årligen genom en tjänstekatalog som är en del av stödets Verksamhetsplan. I
katalogen finns angivet den support som skall erbjudas givet det täckningsbidrag som tas ut.
Verksamhetsplanen innehåller också ett antal utvecklingsprojekt som skall leda mot stödets
uppsatta effektmål och förbättra stödet. Utöver katalog och förbättringsprojekt utför VS en rad
myndighetsuppgifter och deltar i nätverk/projekt initierade av GVS.
I vissa fall vill institutioner, avdelningar och centrum ha utökat stöd beträffande en viss aspekt
eller funktion, vilket då ordnas till ett självkostnadspris. Hur detta skall ske regleras genom
skolans rutiner för hantering av extra administrativt stöd. Det kan också vara så att en viss
organisatorisk enhet inte genererar TBS och då behöver betala för befintligt stöd. Även detta till
sker till full kostnadstäckning.

Detta beslut har fattats av t.f. skolchef Ann Lantz efter föredragning av administrativ chef
Christina Zander. Närvarande vid beslutet var ekonomiansvarig Rose-Marie Kellqvist
Sundström.
Kungl. Tekniska högskolan

Ann
{ Lantz
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}}

Ann Lantz, t.f. skolchef vid för elektroteknik och datavetenskap
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Christina Zander, administrativ chef, skolan för elektroteknik och datavetenskap
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