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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

J-2021-2046 1.4

Beslut om JML-arbetet på skolan samt JML-grupp , EECS 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt.  

Beslutet 

Skolchefen beslutar att tillsätta en JML-grupp på Skolan för elektroteknik och datavetenskap, 
EECS . Uppgifterna för JML-gruppen är att: 

 Bevaka utvecklingen inom området särskilt med avseende på de aktiva åtgärder, inom 
JML-området, som beslutas av rektor. 

 Till skolans verksamhetsplan föreslå åtgärder, aktiviteter  och uppföljning inom JML-
området som skall genomföras under kommande år.  

 Följa upp det JML-arbete som beslutats i verksamhetsplan och kvartalsvis rapportera till 
skolchef. 

 Kontinuerligt föra dialog med prefekter för att stödja deras arbete med JML-frågor. 
 
Skolchefen beslutar vidare att: 
Institutionerna ska aktivt arbeta med att integrera JML-frågorna i verksamheten utifrån de 
styrdokument som finns på KTH, bl.a. (Beslut om plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH 
under 2021-2022, (V-2021-0209)) och skolans verksamhetsplan. Det innebär konkret att : 

 JML-frågorna ska vara en stående punkt på varje möte med institutionsledningsråden.  

 Två gånger per år (juni  & december) skicka in en rapport av institutionens JML-arbete 
till JML-gruppen. 

 
 
EECS JML-grupp ska bestå av: 
 

 JMLA tillika skolchef  
 1 lärare från varje institution (totalt 4 personer) 
 1 person från Verksamhetsstödet 
 Utbildningsadministrationsansvarig, UA 
 JML-partner 
 1 doktorandrepresentant 
 1 studentrepresentant. 

 
JML-gruppen i dess nya konstellation träffas för att konstituera sig. Vid första mötet ska en av 
lärarrepresentanterna utses till sammankallande för gruppen. Den sammankallande kan ersätta 
JMLA om JMLA inte kan närvara. 
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Ärendet 

Rektor har i sin arbetsordning beslutat att: 
”Skolchefen, eller den skolchefen utser, har ansvar för övergripande organisering, planering och 
uppföljning av skolans arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor. I ansvaret ingår att 
tillse att aktivt arbete och implementering sker utifrån KTH:s styrdokument, såsom etisk policy, 
handlingsplan mot diskriminering (aktiva åtgärder) och plan för jämställdhetsintegrering.” 
 

Detta beslut har fattats av skolchef Sonja Berlijn efter föredragning av HR-ansvarig Elizabeth 
All.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Sonja Berlijn, skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Elizabeth All, HR-ansvarig vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

 
 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

JMLA EECS, Prefekter EECS, JML-partner EECS, UA EECS, THS 

Kopia till:  

Administrativ chef EECS, Skolledning EECS, HR-enheten EECS 

Expeditionsdatum:  

{{*Expdate_es_:signer3:isdate(format=20yy-mm-dd):default(YYYY-MM-DD)}} 

 

 

2021-09-07

2021-09-07

https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKSt273CahatCNk2S_N44Z5tqaTaxCYhd
https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKSt273CahatCNk2S_N44Z5tqaTaxCYhd


KTH internt beslut med e-signatur: J-2021-2046
Beslut om JML-arbete och JML-grupp vid
EECS-skolan
Slutgiltig revideringsrapport 2021-09-07

Skapad: 2021-09-06

Av: Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAAKSt273CahatCNk2S_N44Z5tqaTaxCYhd

”KTH internt beslut med e-signatur: J-2021-2046 Beslut om JML
-arbete och JML-grupp vid EECS-skolan” – historik

Dokumentet skapades av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
2021-09-06 - 11:47:27 GMT– IP-adress: 130.237.222.195

Dokumentet skickades med e-post till Elizabeth All (eall@kth.se) för signering
2021-09-06 - 11:47:32 GMT

E-postmeddelandet har visats av Elizabeth All (eall@kth.se)
2021-09-06 - 16:21:01 GMT– IP-adress: 130.237.42.70

Dokumentet har e-signerats av Elizabeth All (eall@kth.se)
Signaturdatum: 2021-09-07 - 07:31:33 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.50.189

Dokumentet skickades med e-post till Sonja Berlijn (berlijn@kth.se) för signering
2021-09-07 - 07:31:35 GMT

E-postmeddelandet har visats av Sonja Berlijn (berlijn@kth.se)
2021-09-07 - 07:32:13 GMT– IP-adress: 130.237.76.201

Dokumentet har e-signerats av Sonja Berlijn (berlijn@kth.se)
Signaturdatum: 2021-09-07 - 07:32:19 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.76.201

Dokumentet skickades med e-post till Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se) för ifyllnad
2021-09-07 - 07:32:20 GMT

E-postmeddelandet har visats av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
2021-09-07 - 08:03:06 GMT– IP-adress: 130.237.42.60



Formuläret har fyllts i av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
Datum för ifyllnad av formulär: 2021-09-07 - 08:03:52 GMT - Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.42.60

Avtal har slutförts.
2021-09-07 - 08:03:52 GMT


		2021-09-07T01:03:54-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




