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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

{{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")          }} 

 

Diarienummer: 

A-2020-2147 1.1

Beslut om prefekt för Institutionen för byggvetenskap 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Stf. skolchef beslutar att utse Annika Gram till prefekt för Institutionen för byggvetenskap under 

mandatperioden 2021-03-01 till och med 2024-12-31.  

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning. 

Ärendet 

I beslut A-2020-2147 daterat 2020-12-17 fick vice skolchef Mats Wilhelmsson i uppdrag att leda 
processen att finna en permanent lösning för prefektuppdraget på institutionen. Under perioden 12 
januari – 9 februari genomfördes en sondering genom samtal med medarbetare på institutionen. 
Sammanlagt genomfördes samtal med 9 professorer, 6 lektorer, 2 adjunkter, 6 forskare, 1 
doktorandrepresentant och 1 teknisk/administrativ personal. Halvtidsavstämning med skolchef skedde 
den 22 januari och en slutredovisning av uppdraget gjordes den 11 februari. Därefter skedde en förankring 
med tilltänkt prefekt, proprefekt och tf. prefekt på institutionen. Ärendet har samverkats den 24 februari 
2021 och THS har varit delaktiga i processen.   

Under sonderingssamtalen har institutionens utveckling, institutionens roll kontra avdelningarnas och 
institutionens utmaningar diskuterats. Samtalen har också berört prefektrollen och prefektens betydelse 
för institutionens utveckling. Det har ofta också lett till en diskussion om kvalifikationer och förslag på 
kandidater har inhämtats och diskuterats. Samtalen har lett fram till ett förslag på prefekt med stort 
förtroende i organisationen.  

Detta beslut har fattats av stf. skolchef Mats Wilhelmsson efter föredragning av administrativ chef 

Johanna Stellan. Närvarande vid beslutet var HR-ansvarig Catherine Pimenta.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Mats Wilhelmsson, stf. skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 
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Johanna Stellan, administrativ chef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Bilaga 1: Godkännande av delegationsbeslut 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sändlista 
 

För åtgärd:  

Annika Gram 

Kopia till:  

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Expeditionsdatum:  
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2021-02-25

2021-02-25





KTH internt beslut med e-signatur: A-2020-2147
Beslut om prefekt för Institutionen för
byggvetenskap
Slutgiltig revideringsrapport 2021-02-25

Skapad: 2021-02-25

Av: Johanna Stellan (jstellan@kth.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAA43ayifPS903DTZERl0Jsxy8If9sor2PQ

”KTH internt beslut med e-signatur: A-2020-2147 Beslut om pref
ekt för Institutionen för byggvetenskap” – historik

Dokumentet skapades av Johanna Stellan (jstellan@kth.se)
2021-02-25 - 11:06:52 GMT– IP-adress: 130.237.63.171

Dokumentet skickades med e-post till Johanna Stellan (jstellan@kth.se) för signering
2021-02-25 - 11:06:57 GMT

Dokumentet har e-signerats av Johanna Stellan (jstellan@kth.se)
Signaturdatum: 2021-02-25 - 11:07:39 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.63.171

Dokumentet skickades med e-post till Mats Wilhelmsson (matswil@kth.se) för signering
2021-02-25 - 11:07:40 GMT

E-postmeddelandet har visats av Mats Wilhelmsson (matswil@kth.se)
2021-02-25 - 11:08:49 GMT– IP-adress: 78.82.123.59

Dokumentet har e-signerats av Mats Wilhelmsson (matswil@kth.se)
Signaturdatum: 2021-02-25 - 11:14:39 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 78.82.123.59

Dokumentet skickades med e-post till Johanna Stellan (jstellan@kth.se) för ifyllnad
2021-02-25 - 11:14:40 GMT

E-postmeddelandet har visats av Johanna Stellan (jstellan@kth.se)
2021-02-25 - 11:15:30 GMT– IP-adress: 130.237.63.171

Formuläret har fyllts i av Johanna Stellan (jstellan@kth.se)
Datum för ifyllnad av formulär: 2021-02-25 - 11:16:33 GMT - Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.63.171



Avtal har slutförts.
2021-02-25 - 11:16:33 GMT


		2021-02-25T03:16:35-0800
	Agreement certified by Adobe Sign




