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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

V-2023-0060 KS-kod 1.1.

Beslut om förordnande av vice skolchef vid skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad  

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Rektor beslutar om att förordna lektor Karin Edvardsson Björnberg som vice skolchef vid skolan 
för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Förordnandet gäller från och med den 1 februari 
2023 och längst till och med den 31 december 2026. Omfattningen på uppdraget som vice 
skolchef är 50 %.   

Ärendet 

Enligt arbetsordning vid KTH beslutar rektor om att utse vice skolchef (får vidaredelegeras till 
skolchefen). En vice skolchef får utses för en period om högst fyra år och förordnandet får 
förlängas. Den sammanlagda tiden får dock omfatta högst åtta år. 

Behörig att vara skolchef eller vice skolchef är den som uppfyller behörighetskraven för 
anställning som professor eller lektor enligt 4 kap. högskoleförordningen och 
anställningsordning vid KTH. 

I det aktuella ärendet har skolchef Björn Berggren vid ABE den 17 januari presenterat och 
motiverat sitt förslag till vice skolchef för den av rektor inrättade permanenta 
nomineringsgruppen för skolchefer/vice skolchefer. Förslaget är förankrat av skolchef Björn 
Berggren hos skolkollegiets ordförande samt vice ordförande vid ABE. Ordförande i den 
permanenta nomineringsgruppen har också stämt av med skolkollegiets ordförande och fått 
bifall till förslaget på förordnandet av Karin Edvardsson Björnberg till vice skolchef. 

Den permanenta nomineringsgruppen uttrycker ett enhälligt stöd för förslaget att förordna 
Karin Edvardsson Björnberg till vice skolchef vid ABE för perioden den 1 februari 2023 till och 
med den 31 december 2026.  

Förslaget på förordnande har samverkats i den centrala samverkansgruppen den 30 januari 
2023 (VP-2023-0001, protokollnummer 1/2023).  

Detta beslut har fattats av rektor Anders Söderholm efter föredragning av gruppchef 
rekrytering Maria Salling. Närvarande vid beslutet var biträdande universitetsdirektör Fredrik 
Oldsjö, kårordförande THS Cornelia Haag samt ledningssekreterare Eva Fredriksson.  
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Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Anders Söderholm, rektor  

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Maria Salling, gruppchef rekrytering, Personalavdelningen 

 

Sändlista 
 

rektor@kth.se 

prorektor@kth.se 

vicerektorer@kth.se 

dekanus@kth.se 

prodekanus@kth.se 

skolchef-lista@kth.se 

universitetsdirektor@kth.se 

gvs-lg@kth.se (avdelningschefer inom det gemensamma verksamhetsstödet) 

admchef-lista@kth.se 

ordf@ths.kth.se 

Ledningskommunikatör 

 

Expeditionsdatum:  

{{*Expdate_es_:signer3:isdate(format=yyyy-mm-dd):default(YYYY-MM-DD)}} 

 

2023-01-31

2023-01-31

mailto:rektor@kth.se
mailto:prorektor@kth.se
mailto:vicerektorer@kth.se
mailto:dekanus@kth.se
mailto:skolchef-lista@kth.se
mailto:universitetsdirektor@kth.se
mailto:gvs-lg@kth.se
mailto:admchef-lista@kth.se
mailto:ordf@ths.kth.se
https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAt8X1Pqwc4At-eHtk28J5iWKYaX1YUmZ6
https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAt8X1Pqwc4At-eHtk28J5iWKYaX1YUmZ6


KTH internt beslut med e-signatur: V-2023-0060
Beslut om förordnande av vice skolchef vid
skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Slutgiltig revideringsrapport 2023-01-31

Skapad: 2023-01-31

Av: Maria Salling (msalling@kth.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAAt8X1Pqwc4At-eHtk28J5iWKYaX1YUmZ6

”KTH internt beslut med e-signatur: V-2023-0060 Beslut om föro
rdnande av vice skolchef vid skolan för arkitektur och samhällsb
yggnad” – historik

Dokumentet skapades av Maria Salling (msalling@kth.se)
2023-01-31 - 16:35:38 GMT– IP-adress: 130.229.164.200

Dokumentet skickades med e-post till Maria Salling (msalling@kth.se) för signering
2023-01-31 - 16:35:44 GMT

Dokumentet har e-signerats av Maria Salling (msalling@kth.se)
Signaturdatum: 2023-01-31 - 16:35:58 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.164.200

Dokumentet skickades med e-post till Anders Söderholm (soderhol@kth.se) för signering
2023-01-31 - 16:36:00 GMT

E-postmeddelandet har visats av Anders Söderholm (soderhol@kth.se)
2023-01-31 - 16:38:40 GMT– IP-adress: 104.28.31.64

Dokumentet har e-signerats av Anders Söderholm (soderhol@kth.se)
Signaturdatum: 2023-01-31 - 16:38:55 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 95.193.61.172

Dokumentet skickades med e-post till Maria Salling (msalling@kth.se) för ifyllnad
2023-01-31 - 16:38:55 GMT

E-postmeddelandet har visats av Maria Salling (msalling@kth.se)
2023-01-31 - 16:42:02 GMT– IP-adress: 130.229.164.200



Formuläret har fyllts i av Maria Salling (msalling@kth.se)
Datum för ifyllnad av formulär: 2023-01-31 - 16:42:36 GMT - Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.164.200

Avtal har slutförts.
2023-01-31 - 16:42:36 GMT


	Beslut om förordnande av vice skolchef vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
	Beslutet
	Ärendet

		2023-01-31T08:42:38-0800
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




