PROTOKOLL

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte
Protokollnummer: 1/2022
Datum för mötet: 2022-02-17 kl. 08:30–12:30
Plats för mötet: Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11 och via mötesverktyget Zoom
Deltagande
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor
Ledamöter utsedda av regeringen:
Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)
Ola Asplund
Christina Forsberg (via mötesverktyget Zoom)
Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos
Ledamöter utsedda av THS:
Teodor Elmfeldt
Charley Jönsson
Mohammad Abuasbeh
Företrädare för anställda:

Reine Bergström, SACO
Susanna Elfving Blomster, ST
Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)
Mikael Östling, prorektor (via mötesverktyget Zoom)
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Åsa Gustafson, avdelningschef vid ledningskansliet, § 3.1 – 3.2
Susanne Odung, ekonomichef, § 3.1 – 3.2
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef, § 3.6 – 3.8
Leif Kari, vicerektor för utbildning, § 4.1
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, Simon Edström och Tina Karrbom Gustavsson,
nomineringskommittén, § 4.2
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Frånvarande:
Justerares signatur:

Sida 1 (6)

PROTOKOLL

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.
§ 1.1 Val av justerare
Ulrica Edlund utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.
§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar
Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar.
MBL-protokollet läggs till handlingarna.
§ 1.3 Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte (nr 6/2021) läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport
Rektor informerar styrelsen om bland annat:
•

Ekonomiskt utfall och verksamhetens utfall 2021.

•

Söksiffror för masterprogram

•

Arbetet med prioriterade åtgärder (lokaler och modell för prissättning, utvecklat
verksamhetsstöd, projektet ”framtidens utbildning”, livslångt lärande och förslag
till ny resursfördelningsmodell).

•

Pågående diskussioner om migrationslagen.

§ 3 Ärenden för beslut
§ 3.1 Årsredovisning 2021
(V-2021-0001)
Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.
§ 3.2 Årsrapport för SciLifeLab 2021
(V-2021-0001)
Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.
§ 3.3 Budgetunderlag för budgetåren 2023-2025
(V-2021-0776)
Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.

Justerares signatur:
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PROTOKOLL

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

§ 3.4 Styrelseledamöter till SciLifeLab:s styrelse
(V-2021-0887)
Enligt förordning 2013:118 om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning
(SciLifeLab) 3-4 §§ ska centrumets verksamhet ledas av en styrelse där styrelsen ska bestå
av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Bland de övriga ledamöterna ska det ingå en
företrädare för Uppsala universitet, en för Stockholms universitet, en för Karolinska
institutet, en för Kungl. Tekniska högskolan, tre för andra universitet och högskolor eller
enskilda utbildningsanordnare samt en för näringslivet.
Ordföranden och företrädaren för näringslivet ska utses av regeringen. Övriga ledamöter
ska utses av styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan efter samråd med Uppsala
universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar ärendet.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen för mandatperioden 1 april
2022 till och med 31 mars 2025 utser följande personer till ledamöter i styrelsen för
Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab): Mats Larhed, som
företrädare för Uppsala universitet, Henrik Cederquist, som företrädare för Stockholms
universitet, Anders Gustafsson, som företrädare för Karolinska institutet, Annika Stenson
Trigell, som företrädare för Kungl. Tekniska högskolan samt Katrine Riklund (Umeå
universitet), Lena Eliasson (Lunds universitet) och Carina Mallard (Göteborgs universitet)
som företrädare för andra universitet och högskolor.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

För mandatperioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2025 utse följande
ledamöter till styrelsen för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning
(SciLifeLab):
−

Professor Mats Larhed som företrädare för Uppsala universitet

−

Professor Henrik Cederquist som företrädare för Stockholms universitet

−

Professor Anders Gustafsson som företrädare för Karolinska institutet

−

Professor Annika Stenson Trigell som företrädare för Kungl. Tekniska
högskolan

−

Professor Katrine Riklund (Umeå universitet) som företrädare för andra
universitet och högskolor

−

Professor Lena Eliasson (Lunds universitet) som företrädare för andra
universitet och högskolor

−

Professor Carina Mallard (Göteborgs universitet) som företrädare för andra
universitet och högskolor
Justerares signatur:
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PROTOKOLL

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

§ 3.5 Ändringar i anställningsordning vid KTH med anledning av ändrad reglering
avseende anställning av postdoktorer
(V-2022-0053)
Anställning av postdoktorer regleras av arbetsmarknadens parter. Sedan 2008 finns
centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (avtal mellan
Arbetsgivarverket och OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet
sammantagna, Saco-S samt Facket för Service och Kommunikation (SEKO), 2008-09-04).
Detta avtal upphör från och med 1 februari 2022 och ersätts då med nytt kollektivavtal:
avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor mellan Arbetsgivarverket och Saco-S
och OFR/S,P,O (2021-11-19).
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar ärendet.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer avsnitt
2.2 Postdoktorer i anställningsordning vid KTH enligt bilaga 1 till protokollet.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Fastställa avsnitt 2.2 Postdoktorer i anställningsordning vid KTH enligt
bilaga 1 till protokollet.

§ 3.6 Internrevisionsrapport om KTH:s regelefterlevnad
(V-2021-0023)
Internrevisionen har slutfört granskning av KTH:s regelefterlevnad. Enligt
internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av internrevisionen
redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9 §) och styrelsen
ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer (10 §).
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef, föredrar granskningen.
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar föreslagna åtgärder.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att åtgärdsplanen förtydligas angående att
verksamhetens behov ska vara i fokus vid översyn av processer för inköp och upphandling
och att styrelsen därmed fastställer åtgärdsplan enligt bilaga 2 till protokollet.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Fastställa åtgärdsplan enligt bilaga 2 till protokollet.

Justerares signatur:
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§ 3.7 Internrevisionens årsrapport 2021
(V-2021-0023)
Enligt universitetsstyrelsens riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ska
internrevisionen årligen rapportera till styrelsen om hur KTH har hanterat
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef, föredrar ärendet.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen godkänner internrevisionens
årsrapport enligt bilaga 3 till protokollet.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

godkänna internrevisionens årsrapport 2021 enligt bilaga 3 till protokollet.

§ 3.8 Internrevisionens årsplan 2022
(V-2022-0061)
Enligt § 10 Internrevisionsförordningen ska styrelsen besluta om revisionsplan för
internrevisionen.
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef redogör för ärendet.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen antar revisionsplan 2022
enligt bilaga 4 till protokollet.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

anta revisionsplan 2022 enligt bilaga 4 till protokollet.

§ 4 Presentationer
§ 4.1 Utbildning
Leif Kari vicerektor för utbildning, redogör för KTH:s arbete med ”Framtidens
utbildning”.
§ 4.2 Information om arbetet med rekrytering av nästkommande rektor
Universitetsstyrelsen informeras om rekryteringsprocessen för nästkommande rektor.
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, och Simon Edström och Tina Karrbom
Gustavsson, nomineringskommittén, informerar.
Justerares signatur:
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§ 5 Övrig fråga
Ingen övrig fråga.

§ 6 Tid och plats för nästa möte
Styrelsen träffas nästa gång 20 april 2022 i Styrelserummet, Brinellvägen 8.

§ 7 Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-02-24

Justeringsdatum: 2022-02-24

Ulrica Edlund
Justerare
Justeringsdatum: 2022-02-23

Justerares signatur:
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PROTOKOLL § 3.1

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte
Protokollnummer: 1/2022
Datum för mötet: 2022-02-17 kl. 08:30–12:30
Plats för mötet: Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11 och via mötesverktyget Zoom
Deltagande
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor
Ledamöter utsedda av regeringen:
Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)
Ola Asplund
Christina Forsberg (via mötesverktyget Zoom)
Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos
Ledamöter utsedda av THS:
Teodor Elmfeldt
Charley Jönsson
Mohammad Abuasbeh
Företrädare för anställda:

Reine Bergström, SACO
Susanna Elfving Blomster, ST
Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)
Mikael Östling, prorektor (via mötesverktyget Zoom)
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Åsa Gustafson, avdelningschef vid ledningskansliet, § 3.1 – 3.2
Susanne Odung, ekonomichef § 3.1 – 3.2
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef, § 3.6 – 3.8
Leif Kari, vicerektor för utbildning, § 4.1
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, Simon Edström och Tina Karrbom Gustavsson,
nomineringskommittén, § 4.2
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Frånvarande:
Justerares signatur:
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PROTOKOLL

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.
§ 1.1 Val av justerare
Ulrica Edlund utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 3 Ärenden för beslut
§ 3.1 Årsredovisning 2021
(V-2021-0001)
Enligt 2 kap. 2 § i högskoleförordningen ska universitetsstyrelsen besluta om
årsredovisningar och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid
högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.
Enligt 3 § myndighetsförordningen ansvarar myndighetens ledning bland annat för att
verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt samt för att verksamheten
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.
Åsa Gustafson, avdelningschef för ledningskansliet, och Susanne Odung, ekonomichef,
föredrar ärendet.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen intygar att årsredovisningen
ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning, bedömer att den interna styrningen och kontrollen
vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser
samt beslutar att avge årsredovisning 2021 till regeringen.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen intygar att:
•

årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Universitetsstyrelsen bedömer att:
•

den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande
under den period som årsredovisningen avser.

Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

avge årsredovisning 2021 till regeringen.

Justerares signatur:
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§7

Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-02-17

Justeringsdatum: 2022-02-17

Ulrica Edlund
Justerare
Justeringsdatum: 2022-02-17

Justerares signatur:
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PROTOKOLL § 3.2

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte
Protokollnummer: 1/2022
Datum för mötet: 2022-02-17 kl. 08:30–12:30
Plats för mötet: Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11 och via mötesverktyget Zoom
Deltagande
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor
Ledamöter utsedda av regeringen:
Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)
Ola Asplund
Christina Forsberg (via mötesverktyget Zoom)
Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos
Ledamöter utsedda av THS:
Teodor Elmfeldt
Charley Jönsson
Mohammad Abuasbeh
Företrädare för anställda:

Reine Bergström, SACO
Susanna Elfving Blomster, ST
Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)
Mikael Östling, prorektor (via mötesverktyget Zoom)
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Åsa Gustafson, avdelningschef vid ledningskansliet, § 3.1 – 3.2
Susanne Odung, ekonomichef § 3.1 – 3.2
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef, § 3.6 – 3.8
Leif Kari, vicerektor för utbildning, § 4.1
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, Simon Edström och Tina Karrbom Gustavsson,
nomineringskommittén, § 4.2
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Frånvarande:
Justerares signatur:
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PROTOKOLL

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.
§ 1.1 Val av justerare
Ulrica Edlund utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 3 Ärenden för beslut
§ 3.2 Årsrapport för SciLifeLab
(V-2021-0001)
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kungl. Tekniska högskolan ska
KTH i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en
årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig
forskning (SciLifeLab).
Denna redovisning ska beskriva:
•
•
•
•
•
•
•

den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLab:s roll som ett nationellt
centrum,
hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,
hur medlen fördelats mellan olika områden,
samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,
hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och
SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

Årsrapporten har presenterats för SciLifeLab:s styrelse.
Åsa Gustafson, avdelningschef för ledningskansliet, och Susanne Odung, ekonomichef,
föredrar ärendet.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen avger årsrapport 2021
Science for Life Laboratory - Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning till
regeringen.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

avge årsrapport 2021 Science for Life Laboratory - Nationellt centrum för
livsvetenskaplig forskning till regeringen.

Justerares signatur:
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§7

Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-02-17

Justeringsdatum: 2022-02-17

Ulrica Edlund
Justerare
Justeringsdatum: 2022-02-17

Justerares signatur:
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PROTOKOLL § 3.3

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte
Protokollnummer: 1/2022
Datum för mötet: 2022-02-17 kl. 08:30–12:30
Plats för mötet: Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11 och via mötesverktyget Zoom
Deltagande
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor
Ledamöter utsedda av regeringen:
Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)
Ola Asplund
Christina Forsberg (via mötesverktyget Zoom)
Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos
Ledamöter utsedda av THS:
Teodor Elmfeldt
Charley Jönsson
Mohammad Abuasbeh
Företrädare för anställda:

Reine Bergström, SACO
Susanna Elfving Blomster, ST
Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)
Mikael Östling, prorektor (via mötesverktyget Zoom)
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Åsa Gustafson, avdelningschef vid ledningskansliet, § 3.1 – 3.2
Susanne Odung, ekonomichef § 3.1 – 3.2
Camilla Ifvarsson, internrevisionschef, § 3.6 – 3.8
Leif Kari, vicerektor för utbildning, § 4.1
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, Simon Edström och Tina Karrbom Gustavsson,
nomineringskommittén, § 4.2
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Frånvarande:
Justerares signatur:
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PROTOKOLL

Datum
2022-02-17

Diarienummer
V-2022-0007

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.
§ 1.1 Val av justerare
Ulrica Edlund utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 3 Ärenden för beslut
§ 3.3 Budgetunderlag för budgetåren 2023-2025
(V-2021-0776)
Universitetsstyrelsen beslutar om budgetunderlag enligt 2 kap. 2 § högskoleförordningen.
Regeringen har i november 2021 beslutat om direktiv till budgetunderlag för verksamhet
vid statliga universitet och högskolor för budgetåren 2023–2025. Direktivet innehåller
instruktioner för vad budgetunderlaget ska innehålla och ersätter föreskrifterna om
budgetunderlag i 9 kap. förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Budgetunderlaget ska lämnas till regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast 22
februari 2022.
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar ärendet.
Överläggning
Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer Kungl. Tekniska
högskolans budgetunderlag för budgetåren 2023-2025.
Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

fastställa Kungl. Tekniska högskolans budgetunderlag för budgetåren 2023-2025.

Justerares signatur:
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§7

Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-02-17

Justeringsdatum: 2022-02-17

Ulrica Edlund
Justerare
Justeringsdatum: 2022-02-17

Justerares signatur:
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2.2

Postdoktor

Anställning av postdoktor görs enligt centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som
postdoktor (avtal mellan Arbetsgivarverket och OFR:s förbundsområden inom det statliga
förhandlingsområdet sammantagna samt Saco-S av den 19 november 2021) (benämnt nedan
”kollektivavtalet”). Avtalet gäller från och med 1 februari 2022.
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning
mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
2.2.1

Arbetsuppgifter

En postdoktor vid KTH bidrar till forskning inom ett vetenskapsområde som har en eller flera
etablerade forskningsmiljöer på KTH.
Arbetsuppgifter inom forskning inbegriper deltagande i forskningsarbete i t.ex. en forskargrupp,
uppbyggnad av forskningsnätverk, vidareutveckling av egna vetenskapliga färdigheter och
självständighet.
Arbetsuppgifter inom utbildning kan inbegripa aktiv medverkan i utbildning på samtliga nivåer.
Biträdandehandledarskap av doktorand kan ingå. Arbetsuppgifter inom utbildning får inte
omfatta mer än 20 % av anställningen.
2.2.2

Anställningsform

I 3-4 §§ i kollektivavtalet finns följande bestämmelser:
3 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en
postdoktor anställas tills vidare, dock längst under en tid om minst två och högst tre år.
En anställning enligt första stycket får förlängas, om det krävs för att uppnå syftet med
anställningen. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år.
Parternas utgångspunkt är att anställning som postdoktor avser arbete på heltid.
4 § Utöver vad som anges i 3 § får anställningen förlängas om det finns särskilda skäl. Med
särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga
organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk
tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Med särskilda skäl avses också föräldraledighet under anställningen. Vid sådan föräldraledighet
ska arbetstagaren erbjudas möjlighet till förlängning motsvarande minst ledighetens omfattning.
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2.2.3

Kvalifikationer

Krav (ska vara uppfyllt)
I 2 § i kollektivavtalet finns följande bestämmelse
2 § För att anställas med stöd av detta avtal krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen
som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid
tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av detta avtal bör främst den komma ifråga som har avlagt examen
enligt första stycket denna paragraf för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är
utgångspunkten sista ansökningsdag.
Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare än vad som anges i andra
stycket. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet,
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra
liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant
tjänstgöring/uppdrag.

Ytterligare krav inarbetas i anställningsprofilen.
Meriterande (bör vara uppfyllt)
Följande kunskaper och färdigheter ska inarbetas i anställningsprofilen antingen som krav eller
som meriterande. Det som anges som meriterande kan viktas relativt deras relevans för
anställningen.
-

Vetenskaplig skicklighet.

-

Pedagogisk förmåga.

-

Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på
jämställdhet.

-

Samarbetsförmåga.

-

Självständighet.

Ytterligare kunskaper och färdigheter som är meriterande för anställningen kan inarbetas i
anställningsprofilen.
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Åtgärdsplan

Datum för beslut:

Diarienummer:

Klassificering:

2022-02-17

V-2021-0023

1.3.

Förutsättningar vid beredning av åtgärdsplan
Enligt avsnitt 3.3. i riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ansvarar rektor för att förslag
till åtgärdsplan upprättas med anledning av granskning och rekommendationer från
internrevisionen. Åtgärdsplanen ska innehålla vad som ska göras, vilken verksamhet som är
ansvarig, när det ska vara gjort och hur genomförda åtgärder ska dokumenteras.
Åtgärder tas fram av verksamhetsansvariga, som har tagit del av internrevisionens
granskning. Beredning av åtgärdsplanen samordnas av ledningskansliet inom det
gemensamma verksamhetsstödet på uppdrag av universitetsdirektören.
Åtgärdsplanen överlämnas till universitetsstyrelsen för beslut. Styrelsen fattar med stöd av 10
§ punkten 3 internrevisionsförordningen (2006:1228) beslut om åtgärder med anledning av
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Styrelsens beslut protokollförs vid sammanträdet och lämnas för åtgärd till den/de funktioner
som är ansvarig/a för åtgärd/er.

Åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av
regelefterlevnad revisionsrapport 5/2021
Granskningens syfte
Granskningens syfte har varit att bedöma om KTH har en betryggande hantering av
administrativa rutiner genom att granska efterlevnaden av gällande regler för utlägg,
direktupphandlingar och bisysslor vid respektive skola och vid GVS. Vidare har syftet varit att
utifrån resultatet kunna identifiera eventuella möjligheter till förbättringar av hanteringen
och därtill stärka KTH:s regelverk.
KTH:s övergripande kommentar
KTH kan konstatera att de administrativa rutiner och stödsystem som finns för utlägg,
direktupphandlingar och bisysslor inte fullt ut medger en enhetlig och effektiv hantering.
Dokumentation och underlag är inte tillgängliga och spårbara i den utsträckning som krävs
för uppföljning och efterkontroller. Det senare försvårar därmed också internrevisionens
stickprovskontroller i KTH:s administrativa stödsystem (för denna granskning främst
Agresso, HR+, W3D3 (diarie/arkiv) och KTH-RES).
Till viss del kan en bristfällig tillämpning eller dokumentation hänga samman med att interna
regelverk och processer behöver förtydligas eller förenklas. På ekonomiområdet finns behov
av att se över processer och rutiner inom upphandlingsområdet, vilket är ett tydligt uppdrag i
rekryteringen av ny upphandlingschef. På HR-området förbereds för nya system och verktyg
för att hantera data och ärenden, vilket även kan omfatta utläggshantering och bisysslor. Den
pågående genomlysningen av och kvalitetsarbetet inom verksamhetsstödet innebär generellt
en utveckling av processer och digitalisering/IT-stöd.
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Internrevisionens granskning visar att diarieföring eller inscanning av underlag fungerar
bättre på vissa skolor, men är bristfällig på andra, vilka därmed behöver förbättra rutiner och
kontroller. Det gäller även inom GVS.
Förutsättningarna för direktupphandling är olika, men regelverket utgår från en gemensam
modell och där fem olika steg ska dokumenteras och diarieföras. Verksamheten har behov av
ett pragmatiskt förhållningssätt, särskilt när det gäller inköp av specialiserade produkter och
tjänster för vilka tillgången till och antalet leverantörer på marknaden är starkt begränsat.
KTH bedömer att den riktlinje för bisysslor som utarbetades med stöd av skolchefer 2020 har
gett bättre förutsättningar för en mer enhetlig hantering och bedömning av bisysslor, men att
den också kan förtydligas. Den digitaliserade hantering som eftersträvats kvarstår att
genomföra. De stickprov som internrevisionen redovisar visar att bisysslor i hög grad
inrapporteras. Den särskilda kontrollen av anställda med KTH-anknutna företag är
återkommande och minskar risken för jäv och otillåtna bisysslor.
Brister i regelefterlevnad innebär, som internrevisionens påtalar, i princip alltid ökad risk för
oegentligheter - även om granskningen i sig inte har visat på oegentligheter i de granskade
stickproven. Att uppenbarligen bryta mot avtal eller att beslut och attester görs utanför
delegerad beslutanderätt är oacceptabelt. Ansvaret för att vidtaga åtgärder är tilldelat i linjen,
enligt arbets- och delegationsordningar, och tilldelat för ledarskap i hela organisationen.
Internrevisionens iakttagelser och rekommendationer
Internrevisionens sammanställning av ett stort antal stickprover och kontroller ger KTH
viktig information om var och på vilket sätt administrationen brister, och i vilket avseende
den huvudsakligen fungerar väl. När det gäller hanteringen av utlägg ser internrevisionen att
hanteringen i vissa fall kan stärkas utifrån beaktandet att utläggshanteringen nu sker i KTHRES och ska ske i enlighet med givna delegationer.
Granskningen av direktupphandlingar visar att det finns brister när det gäller att diarieföra
handlingar. Att ha sina inköp och upphandlingar dokumenterade och ordnade är en viktig del
för att kunna arbeta strategiskt med upphandling och i övrigt för uppföljning och statistik.
Avseende hanteringen av bisyssla konstateras att det finns en relativt enhetlig praxis för
skolornas tillämpning i enlighet den nya riktlinjen, men att det finns otydligheter i
regelverket. Ekonomiavdelningen har återkommande kontroller, men internrevisionen
bedömer att respektive skola bör fundera över i vilken utsträckning de anställdas anmäldas
bisysslor ska kontrolleras och verifieras ytterligare. Internrevisionen påtalar även att en
digitalisering av hanteringen av bisysslor skulle möjliggöra automatiserade kontroller, och att
det är en process som möjligen kan beaktas i den översyn av verksamhetsstödet som KTH nu
genomför.
Internrevisionen rekommenderar KTH att:
•
sträva mot att göra hanteringen av utlägg enhetlig och se över rutinerna utifrån
att utlägg ska hanteras i systemet KTH-RES,
•
säkerställa att regelverket avseende dokumentation av direktupphandlingar
följs, särskilt ordning och reda bland ingångna avtal,
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•
tydliggöra vilka som ska lämna information om bisyssla. Därtill bör KTH utifrån
ett riskperspektiv ta ställning till vilka kontroller av anställdas bisyssla som ska genomföras.
KTH:s åtgärder
Utläggshantering i KTH-RES
P.g.a. förestående förändringar av nuvarande avtal och tjänster kommer KTH behöva ett nytt
IT-system som innefattar utläggshantering. Tills vidare används huvudsakligen KTH-RES och
endast aktuella manualer och anvisningar med likalydande anvisningar ska finnas på
intranätet och användas. Det innebär också att underlag ska scannas in och behörigheter
tilldelas enligt gällande attestordning.
Ansvarig: Ansvariga chefer vid GVS HR och GVS FO ska se till att KTH-RES huvudsakligen
används och att information och manualer är aktuella. Administrativa chefer ska säkerställa
att skolans attest/delegationsordning tillämpas korrekt även i KTH-RES, och ersättning utgår
på basis av inscannade underlag/verifikationer.
Klart: Omgående för uppdatering av information. Mars 2022 för attestbehörigheter i KTHRES. Uppföljning av tillämpningen görs löpande.
Direktupphandling
KTH:s tillämpning av LOU ska vara ändamålsenlig och alltid ha verksamhetens behov i fokus.
De interna processerna i samband med, exempelvis direktupphandlingar, ska vara effektiva,
relevanta och enkla att efterleva. I GVS VP för 2022 har Ekonomiavdelningen fått i uppdrag
att genomföra en utvärdering av KTH:s arbete med upphandling och inköp i syfte att ta fram
en målbild och strategi för hur KTH ska bedriva upphandling och inköp samt hur arbetet bör
organiseras. En del i denna utvärdering kommer att vara att se över det interna regelverket
och processerna i samband med direktupphandlingar, bland annat i syfte att
dokumentationen ska standardiseras och underlättas.
Ansvarig: Ekonomiavdelningen i samråd med IT-avdelningen och KTH:s skolor
Klart: Juni 2022
Bisysslor - förtydligande av riktlinje
Riktlinjen för bisysslor omarbetas för närvarande, som ett led i återkommande översyn och
enligt framförda synpunkter från verksamheten. I detta arbete ska även beaktas
förtydliganden som gäller t.ex. vilka bland personalen som ska lämna information.
Universitetsdirektören har i januari tilldelats beslutanderätt om att inte tillåta bisyssla för
personal inom det gemensamma verksamhetsstödet.
De återkommande kontroller som har införts ska fortgå och utvecklas i det fortsatta arbetet
med att förebygga och hantera befarade oegentligheter.
Ansvarig: Ansvarig chef för arbetsrätt och riktlinje om bisysslor vid GVS HR i samråd med
förvaltnings- och avtalsjurister.
Klart: Juni 2022
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1

Inledning

I enlighet med instruktionen för internrevisionen vid KTH lämnas härmed en samlad årsrapport över
internrevisionens arbete till universitetsstyrelsen. I denna årsrapport kommenteras KTH:s vidtagna
åtgärder utifrån tidigare års genomförda granskningar, se bilaga 1.
Internrevisionen har under året bestått av en anställd internrevisionschef och två internrevisorer. Det
har därtill anlitats externa konsulter till en av granskningarna. Under året har gemensamt
verksamhetsstöd och respektive skola bistått med information i den utsträckning som internrevisionen
har efterfrågat det.

2
2.1

Revisionsinsatser enligt beslutad plan 2021
Regelefterlevnad skolor och GVS

Internrevisionen har genomfört skolgranskningar sedan 2010 och alla skolor samt
universitetsförvaltningen/GVS har granskats minst två gånger under denna period. Vi har utifrån våra
granskningar iakttagit att det finns områden där KTH generellt behöver stärka sina rutiner. Områden
som vi tidigare lyft fram är tjänsteresor, representation, bisysslor, användning av konsulter och inköp
och upphandling.
Under 2021 har internrevisionen särskilt granskat tre områden; hantering av utlägg, bisysslor och
inköp via direktupphandling. Vi kan utifrån denna granskning konstatera att den administrativa
hanteringen av utlägg till stora delar fungerar bra, men att det finns vissa åtgärder som kan stärka
hanteringen generellt. Granskningen av direktupphandlingar visade att det såväl på skolorna som på
GVS finns brister i att följa KTH:s regelverk när det gäller att diarieföra handlingar. Bristerna i
tillämpningen av regelverket förekommer när det gäller såväl beslut, förfrågningsunderlag som
tilldelningsbeslut. Det finns också brister i diarieföringen gällande avtal och det förekommer om än i
ett fåtal fall, att underskrivna avtal ej är i enlighet med beslutad delegationsordning.
Avseende hanteringen av bisyssla så har KTH ett beslutat regelverk som har arbetats fram och
diskuterats under en längre tid. Dock fanns det vid granskningens genomförande kvar otydligheter i
regelverket och i dessa delar bör riktlinjen ses över. Det finns en relativt enhetlig praxis för skolornas
tillämpning av regelverket, men det finns också vissa avvikelser som exempelvis i frågan vilka bland
personalen som ska lämna information om bisyssla. Resultatet av granskningen visar också att det
fortfarande förekommer att anställda som ska redovisa bisyssla inte gör det eller inte uppger samtliga
sina bisysslor.
Internrevisionen har lämnat rekommendationer för att stärka hanteringen avseende utlägg,
direktupphandlingar och bisysslor. En åtgärdsplan har utarbetats utifrån internrevisionens
rekommendationer, vilken beslutas av universitetsstyrelsen.
2.2

IT-säkerhetsgranskning

Under året har internrevisionen anlitat externa IT-konsulter för att genomföra en ITsäkerhetsgranskning. Syftet med granskningen har varit att undersöka om det föreligger brister i
KTH:s IT-säkerhetsarbete och om detta påverkar skyddet avseende KTH:s olika administrativa
stödsystem. Tre stödsystem har granskats varav ett med nära anknytning till forskningsområdet, ett till
utbildningsområdet och ett förvaltningssystem. Utifrån resultatet av granskningen kan vi konstatera att
det finns ett antal allvarliga säkerhetsbrister i samtliga tre system som har granskats.
Vi gör sammantaget bedömningen att KTH:s styrdokument övergripande reglerar ansvar för
förvaltningen av system. De brister som föreligger visar dock att ett förtydligande bör ske av ansvaret
vid anskaffandet av ett system, men även för förvaltning, uppföljning och utvärdering av
säkerhetsåtgärder i systemet. Vidare bedömer vi att KTH bör säkerställa att de säkerhetsgranskningar
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som görs möjliggör identifiering av säkerhetsbrister oberoende av om det gäller externa eller interna
hot. Vi vill också framhålla att det är med ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete,
vilket förutsätter tid och resurser för analyser och val av säkerhetsåtgärder, som säkerhetsåtgärder kan
vidtas utifrån identifierade behov i verksamheten. Av den anledningen lämnar vi i granskningen även
rekommendationen att KTH bör fullfölja de åtgärder inom informationssäkerhetsarbetet som styrelsen
tidigare har beslutat ska genomföras.
Utifrån de rekommendationer som internrevisionen har lämnat har rektor föredragit åtgärder för
universitetsstyrelsen som har beslutat om desamma.
2.3

Utrangering av stöldbegärligt material

Avveckling av datorer, surfplattor och mobiltelefoner som innehåller lagringsmedia bör ske på ett
säkert sätt för att minimera risken för läckage av konfidentiell information till obehöriga personer eller
organisationer. Det här är också utrustning som bedöms vara stöldbegärlig och där det finns krav på att
den ska vara registrerad så länge den innehas av myndigheten. En genomgång visar att under förra året
tog KTH sammanlagt bort drygt 1 500 inventarier av det här slaget från anläggningsregistret då
utrustningen inte längre fanns kvar i verksamheten. Internrevisionen har under året genomfört en
granskning med syfte att kartlägga och bedöma om KTH har en ändamålsenlig process för avyttring av
stöldbegärliga inventarier som innehåller lagringsmedia och därmed en god intern styrning och
kontroll som reducerar risken för oegentligheter.
Internrevisionens samlade bedömning är att KTH i stort sett uppfyller de krav som finns i externt
regelverk vad gäller utrangering av stöldbegärlig egendom. Men vi bedömer att åtgärder kan vidtas som
stärker KTH:s organisation och rutiner för att främja en tillförlitlig redovisning och skydda de
tillgångar man förvaltar. De brister vi i granskningen anser vara av störst betydelse är:






att det saknas en enhetlig organisering av avvecklingen av inventarier som innehåller
lagringsmedia vilket medför att det är olika rutiner som tillämpas på GVS respektive på
skolorna,
att de förekommer brister i att följa KTH:s regelverk som finns vid utrangering av stöldbegärlig
egendom,
att det saknas en fastställd och dokumenterad rutin som omfattar hela flödet i processen vid
avveckling av inventarier som innehåller lagringsmedia,
att det inte alltid sker en anmälan och en återrapportering av utrustning som innehåller
lagringsmedia i samband med att den ska avvecklas respektive har avvecklats.

Utifrån våra iakttagelser och slutsatser så har internrevisionen valt att lämna rekommendationer om
bland annat att KTH bör fullfölja arbetet med att samordna alla sina IT-resurser till IT-avdelningen vid
GVS och göra en översyn av hanteringen i syfte att åstadkomma en fastställd rutin som omfattar hela
flödet i avyttringen av inventarier som innehåller lagringsmedia.
Rektor har lämnat förslag på åtgärder som universitetsstyrelsen har beslutat om.
2.4

Prissättning av avgiftsskyldiga studenter

Anmälningsavgifter och studieavgifter för studenter från länder utanför EU, EES och Schweiz infördes
2010. Internrevisionen har under året genomfört en granskning med syfte att bedöma om KTH:s
hantering av studieavgifter säkerställer att externt regelverk följs och att hanteringen är ändamålsenlig.
Granskningen avgränsades till området: prissättningen av studieavgifterna, vilket inbegriper storleken
på studieavgiften, vilka kostnader som inkluderas i studieavgiften och hur KTH tillämpar föreskriften
om full kostnadstäckning.
Vår samlade bedömning är att det saknas dokumenterade interna regler för hur studieavgifterna ska
beräknas och vilka kostnader de kan tänkas inkludera, hur nya kostnader fångas och hur ofta en
översyn om antaganden och schabloner ska göras. Det går i dagsläget inte att fullt ut utläsa om KTH
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har full kostnadstäckning för studieavgifter. Kostnaden på skolorna har aldrig lysts igenom och KTH
utreder om underskottet på bostad som i dag finansieras med täckningsmedel i större utsträckning ska
finansieras med studieavgifterna. KTH kan därför inte vara säker på att den studiefinansierade
verksamheten genererar ett överskott.
Internrevisionen har lämnat rekommendationen att KTH bör genomföra en analys av kostnaderna för
studieavgiftsfinansierade verksamheten och förtydliga regelverket och dokumentera rutiner för
hantering av prissättning och kostnader av studieavgiften. Därtill bör KTH regelbundet göra en översyn
över om antaganden och schabloner behöver ändras.
Rektor har presenterat förslag på åtgärder för universitetsstyrelsen som har beslutat om desamma.
2.5

Hanteringen av individuella studieplaner för doktorander

Internrevisionen påvisade 2010 brister i hanteringen av studieplaner. Vi har på styrelsens uppdrag
granskat om KTH har en ändamålsenlig hantering avseende doktoranders individuella studieplaner
och därmed en god intern styrning och kontroll som stärker kvalitén i utbildningen på forskarnivå.
Internrevisionens övergripande bedömning är att KTH till stor del uppfyller högskoleförordningens
krav på att fastställa en individuell studieplan för doktorander. Vi bedömer också att hanteringen har
stärkts i och med införandet av en elektronisk hantering. Det förekommer dock vissa brister och vi gör
bedömningen att hanteringen kan stärkas ytterligare för att bidra till ökad kvalitet, framför allt
avseende tydlighet i ansvar och uppföljning.
Vi kan utifrån granskningen konstatera att det i de flesta fall finns en beslutad studieplan, men att det i
vissa fall tar lång tid innan planen fastställs. När det gäller såväl högskolans som doktorandens
åtaganden, tidplan, finansiering och institutionstjänstgöring så ser det mycket olika ut hur planerna
beskriver detta. Det finns skillnader mellan planerna inom en skola, men också mellan skolorna. Det
framkommer också i intervjuer att det finns mycket olika uppfattning om hur planerna ska hanteras
och hur de ska användas. Vi kan se att vissa planer anger att handledarna inte uppfyller KTH:s krav på
handledarutbildning, men har passerat och godkänts av flera funktioner och doktoranden själv, innan
den har fastställts.
Vi kunde i granskningen inte se att det förekommer en övergripande och samlad uppföljning av
studieplaner och det är otydligt vem på övergripande nivå som säkerställer att hanteringen av såväl
individuella studieplaner som allmänna studieplaner sker korrekt. Det finns således inte en samlad bild
av hur skolorna hanterar de olika områdena som studieplanen omfattar, vilket på vissa områden skiljer
mycket såväl kvantitativt som kvalitativt. Det har inom ramen framkommit att det finns områden som
KTH inte har dokumenterat och som bör diskuteras ytterligare såsom exempelvis
institutionstjänstgöring, doktoranders möjlighet till medarbetarsamtal, handledartid och antal
doktorander per handledare.
Utifrån de iakttagelser internrevisionen gjort har vi lämnat rekommendationer. Rektor har föreslagit
åtgärder som universitetsstyrelsen har beslutat om.
2.6

Inpassering och tillträde till KTH

En del av KTH:s säkerhetsarbete handlar om att ha god ordning och kontroll på fysiska
säkerhetsåtgärder. Det är viktigt ur flera aspekter och en del i det arbetet är att ha kontroll över vilka
som har tillträde till KTH:s lokaler och att vi har en ändamålsenlig hantering av godkännande av
inpassering till KTH. Internrevisionen har tidigare granskat behörighetshantering och en del av detta
är också att tillträde till KTH:s lokaler ska avslutas i samband med att anställning eller studier avslutas.
Internrevisionen har i enlighet med universitetsstyrelsens beslutade revisionsplan 2021 påbörjat en
granskning av intern styrning och kontroll gällande rätten att få tillträde till KTH:s lokaler. I uppdraget
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ingår också att granska tillträde till KTH:s lokaler via andrahandsuthyrning. Granskningen kommer att
slutföras under 2022.

3

Uppföljning av internrevisionens tidigare granskningar

Uppföljning av åtgärder med anledning av en genomförd granskning är en viktig och återkommande
del av internrevisionens arbete. Under 2021 har internrevisionen följt upp beslutade åtgärder genom
att ta del av beslut, uppdaterade styrande dokument och samtal med berörda chefer och handläggare. I
vissa fall kvarstår visst arbete att göra och för en mer detaljerad uppföljning av granskningar
genomförda 2019-2020, se bilaga 1.
Vi har de senaste åren sett återkommande brister avseende vissa områden i våra granskningar. Ett
sådant område är delegationer och tydliga ansvarsområden. Vi kan se att arbetet pågår med att arbeta
fram enhetliga och tydliga delegationsordningar och nu återstår ett arbete med att säkerställa att
delegationsordningarna fullt ut följs. Andra områden som återkommer i våra granskningar är
hanteringen av bisysslor och informationssäkerhet. KTH har tagit fram en plan för att arbeta med
dessa områden och flera åtgärder kring hanteringen av bisysslor har åtgärdats. Avseende KTH:s arbete
med informationssäkerhet kvarstår åtgärder som behöver genomföras för att fullfölja de lagkrav som
finns.
Därtill vill vi lyfta fram att internrevisionen under de senaste åren har följt KTH:s arbete med att införa
den dataskyddslagstiftning som trädde i kraft i maj 2018. Vi ser att arbetet är påbörjat och att rutiner är
upprättade för att tillgodose den enskildes rättigheter vad gäller registerutdrag, rättelse och radering av
personuppgifter. Det kvarstår dock arbete för att efterleva kravet på att föra register över KTH:s
behandlingar av personuppgifter.

4
4.1

Övriga aktiviteter
Rådgivningsuppdrag

Internrevisionen har under året löpande utrett mindre ad hoc-ärenden och ett antal större ärenden.
Internrevisionen har en löpande dialog med styrelsens ordförande, rektor, universitetsdirektör och
avdelningschefer vid GVS.
4.2

Internrevisionens riskanalys

Internrevisionen genomför varje år en riskanalys och har även gjort så under 2021. Riskanalysen sker
dels kontinuerligt genom den vardagliga kontakten med verksamheten, dels genom en intensifierad
analys i arbetet med kommande års revisionsplan. Analysen omfattar såväl dokumentstudier som
intervjuer. Riskanalysen ligger till grund för kommande års planering och prioritering av
revisionsinsatser. En särskild riskanalys görs också med fokus på informationssäkerhet.
4.3

Utveckling av internrevisionsfunktionen

Internrevisionen har under 2021 varit engagerad inom nätverket för internrevisorer inom universitet
och högskolor i Norden. Vi har också deltagit i konferenser, om än mindre utsträckning än tidigare år
på grund av coronapandemin. Internrevisionen arbetar kontinuerligt med att utveckla funktionen och
årligen gör internrevisionen en självvärdering av verksamheten.
Minst vart femte år ska internrevisionen också utvärderas genom extern utvärdering för att följa de
kvalitetskrav som anges i internationell branschstandard. En sådan utvärdering gjordes av extern
konsult hösten 2019 och visade att internrevisionsfunktionen vid KTH lever upp till de krav och
branschstandards som ska följas.
Camilla Ifvarsson
Internrevisionschef
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Bilaga 1. Uppföljning av styrelsens beslutade åtgärder utifrån internrevisionens
granskningar genomförda 2019 – 2020

Hantering av behörigheter
Internrevisionen genomförde 2019 en granskning avseende hantering av behörigheter. Med anledning
av iakttagna brister beslutade universitetsstyrelsen om åtgärder i enlighet med internrevisionens
rekommendationer. Åtgärderna beslutades 2019-12-04. Åtgärderna skulle enligt beslutet vara
genomförda senast sista maj 2020.
Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister
Internrevisionen iakttog flera brister och rekommenderade KTH att:





se över och förtydliga regelverket med vem som kan bevilja en behörighet,
utforma en enhetlig rutin för att regelbundet granska användarnas åtkomsträttigheter,
se över och förtydliga regelverket angående ändring av lösenord och
utreda hanteringen av identiteter så att den omfattar samtliga stadier i livscykeln.

Utlovade handlingar från verksamheten
KTH har utlovat att genomföra flera handlingar och i rektors förslag till åtgärder betonas att det är
KTH:s verksamheter som ansvarar för att ge och ta bort behörigheter i de system de erbjuder till
användarna. När ansvar förändras måste behörigheterna för relaterade personer ändras.
Verksamheterna behöver se över sina rutiner och delegationer kopplat till detta. IT behöver
tillsammans med verksamheterna se över hur IT kan bidra till att göra rutinerna användbara.
Därtill skrivet KTH att de ska samla intressenter/handläggare för att ta fram en förstudie gällande en
gemensam livscykelhantering. Fullfölja arbetet med att uppdatera styrdokument. KTH ska även
påbörja ett övergripande arbete med on- och offboardingprocesser för alla identiteter som knyts till
KTH. Till identiteten knyts tjänster som t.ex. e-post, datorarbetsplats, samarbetsverktyg och
lärplattformar. Till identiteten knyts också roller och behörigheter som t.ex. attesträttigheter i
ekonomisystemet och tillgång till gemensamma filkataloger.
4.3.1 Internrevisionens bedömning vid uppföljning
Arbetet med att genomföra påbörjades i samband med US beslut, men pausades till stor del i samband
med att nya arbets- och undervisningssätt fick prioriteras vid pandemiutbrottet mars 2020.
Internrevisionen hade under hösten 2020 återkommande möten med IT-chef som då gjorde
bedömningen att arbetet med åtgärder skulle återupptas. I januari 2022 beslutade rektor om
portföljstyrning av IT-utvecklingen som bland annat har som mål att arbetsfördela strategiska, taktiska
och operativa uppgifter samt finna gemensamma begrepp och definitioner. IT-utvecklingsprojektet är
en del i GVS beslutade verksamhetsplan för 2022. Internrevisionen följer arbetet med portföljstyrning
av IT-utvecklingen.
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KTH:s hantering av korruption och andra oegentligheter
Internrevisionen genomförde 2019 en granskning avseende hantering av korruption och
oegentligheter. Med anledning av iakttagna brister beslutade universitetsstyrelsen om åtgärder i
enlighet med internrevisionens rekommendationer. Åtgärderna beslutades 2020-08-28. Delar av
åtgärderna skulle enligt beslutet vara genomförda senast mars 2021 för att därefter kunna fortsätta
arbetet med övriga beslutade åtgärder.
Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister
Inom ramen för granskningen iakttog internrevisionen flera brister och rekommenderade KTH att:





utse en operativt ansvarig funktion för samordning av lärosätets insatser mot oegentligheter,
se över informationen till de anställda om vart man anmäler misstänkta oegentligheter,
överväga om det ska införas en systematisk informationsinhämtning av misstänkta
oegentligheter och
fastställa en ordning för hur misstänkta fall av oegentligheter ska hanteras.

Verksamhetens utlovade handlingar
I sitt svar på granskningsrapporten skriver KTH att de anser att organiseringen av hanteringen av
oegentligheter behöver beredas och utredas av flera kompetenser och funktioner inom KTH, för att
åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering. Universitetsdirektören uppdrogs att tillsätta en
utredning för att formulera uppgifter för ett samordnande stöd, som ska inrättas inom GVS.
Utredningen ska utmynna i ett förslag om hur man avser att organisera ett samordnande stöd inom
GVS. Då det är genomfört kan KTH se över hur information förmedlas till de anställda, överväga
systematisk informationshämtning och fastställa en ordning för hur misstänkta fall av oegentligheter
ska hanteras.
Internrevisionens bedömning vid uppföljning
En arbetsgrupp tillsattes efter US beslut och en utredning genomfördes i enlighet med vad som
utlovades. I samband med att den utredningen genomfördes beslutade riksdagen att statliga
myndigheter ska tillsätta en visselblåsarfunktion vid arbetsplatsen. KTH genomförde då ytterligare en
utredning hur denna funktion ska kunna organiseras för att upprätthålla lagens krav.
Universitetsdirektören har i december 2021 inrättat en grupp som ska ta fram förslag på riktlinjer,
hantering av dokumentation, rutiner etc. som ska gälla för visselblåsarfunktionen. Internrevisionen
bedömer att åtgärderna avseende hantering av oegentligheter till stor del hänger samman med den nya
visselblåsarfunktionen och kommer fortsätta att följa hur den nya funktionen kommer att
implementeras och hur arbetet med övriga beslutade åtgärder fortskrider.
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KTH:s rutiner för att förebygga fusk samt upptäcka och hantera misstänkt fusk vid examination
Internrevisionen genomförde 2019 en granskning avseende KTH:s rutiner för att förebygga fusk samt
upptäcka och hantera misstänkt fusk vid examination. Med anledning av iakttagna brister beslutade
universitetsstyrelsen om åtgärder vid styrelsemötet 2020-08-28. Åtgärderna var i enlighet med
internrevisionens rekommendationer. Delar av åtgärderna skulle enligt beslutet vara genomförda
senast mars 2021 för att därefter kunna fortsätta arbetet med övriga beslutade åtgärder.
4.3.2

Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister

Under gransknings gång iakttog internrevisionen flera brister och lämnade flera rekommendationer i
form av att KTH bör:








se över regelverket för disciplinärenden, tentamina och fusk med fokus på att förtydliga roller,
ansvar, rutiner och definition av begrepp, samt att tillhörande informationen uppdateras i
enlighet med regelverket.
se över hanteringen av tentamensvakter och tentamen för att se om ytterligare samordning
krävs för att för stärka processerna och göra dem mer enhetliga, rättssäkra och effektiva.
se över rutinerna för den praktiska hanteringen av salar och material vid tentamina, såsom
möblering, utrustning, städning och kontroll av toaletter.
inför en förnyad upphandling av systemstöd för upptäcka plagiering undersöka om möjlighet
finns för att genom samverkan med andra lärosäten ställa krav på att systemet kan hantera text
och kod.
se över rutinerna för återkopplingen i disciplinärenden.

Verksamhetens utlovade handlingar
KTH skrev i sin kommentar till granskningsrapporten att internrevisionens iakttagna brister och
därmed rekommendationerna är i linje med den riktlinje och handläggningsordning för styrdokument
som rektor/UD beslutade i maj 2020. Ansvarsfördelning ska fastställas för styrdokument och processer
som reglerar former och villkor för examination och tentamen, tentamensvakter, säkerhet och
kontroller för att motverka fusk.
Internrevisionens bedömning vid uppföljning
Coronapandemin har påverkat utbildningen och examinationsformer i hög utsträckning. Digital
undervisning och digitala examinationsformer har använts under stora delar av 2020 och 2021.
Ansvaret för rekryteringen av tentamensvakterna har flyttats från SCI skolan till personalavdelningen
vid GVS. I verksamhetsplanen för GVS står att målet är att få en samordnad tentavaktshantering över
hela KTH. Internrevisionen kommer fortsatt följa arbetet för att se om denna förändring kommer att
innebära ett tydligare helhetsgrepp kring hanteringen av tentamensvakter och tentamen och en
uppdatering regelverket avseende examination.
Därtill pågår det en processkartläggning för hantering av disciplinärenden (från anmälan av
disciplinärende tills det är avgjort av disciplinnämnden). När kartläggningen är gjord är tanken att
KTH kan identifiera var förändringar/förbättringar behöver göras. Förvaltningsjuristerna har också
haft möten med kontaktpersoner på skolorna för disciplinärenden samt varit med på ett möte per
termin med utbildningsadministrativa utskottet där bland annat hantering av disciplinärenden
diskuteras.
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Hantering av utbildningsstipendier
Internrevisionen genomförde en granskning under 2020 avseende KTH:s hantering av
utbildningsstipendier. Med anledning av iakttagna brister beslutade universitetsstyrelsen om åtgärder
vid styrelsemötet 2020-08-28. Åtgärderna var i enlighet med internrevisionens rekommendationer.
Åtgärderna skulle till viss del vara genomförda under 2020 och några av rekommendationerna skulle
beaktas direkt i den löpande verksamheten.
Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister
Inom ramen för granskningen iakttog internrevisionen att det fanns vissa brister och rekommenderade
KTH att




påbörja ett arbete att mer systematiskt diskutera och ta ställning till hur doktorander och
forskare som vistas vid KTH en kortare tid administrativt ska hanteras och inkludera en
diskussion om finansieringsnivåns betydelse.
initiera säkerhetsbedömningar av internationella samarbeten utifrån materialet från SUHF och
med hänsyn tagen till säkerhetsskyddslagen.

Verksamhetens utlovade handlingar
KTH utlovade att utreda och föreslå under vilka former doktorander och forskare utanför EU/EES
tillfälligt eller under en period kan vistas vid KTH och delta i verksamheter, vid sidan av de etablerade
former som finns för anställning/antagning. Därtill ska vicerektor för globala relationer och rektors råd
inom sitt uppdrag fortsätta att beakta och arbeta med olika instrument avseende säkerhet och andra
aspekter av internationalisering. Detta ska göras i samarbete med externa parter och lärosäten, och
med stöd av säkerhets- och internationaliseringsfunktioner inom GVS och skolorna. Åtgärden ingår
enligt rektor i det arbete och verksamhet som bedrivs i enlighet med KTH:s utvecklingsplan för Ett
globalt KTH.
Internrevisionens bedömning vid uppföljning
Personalavdelningen har arbetat med en utredning kring frågan och denna blev färdigställd i november
2021. Utredningen visar att det finns flera frågetecken kring kännedomen om hur många och vilka som
kommer till KTH och vistas i lokalerna. Internrevisionen kommer således fortsätta följa arbetet och vad
som sker med den utredning som har genomförts. Internrevisionen genomför därtill under våren 2022
en fördjupad granskning av rutiner kring beviljande av inpassering och tillträde till KTH:s lokaler.
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Granskning av KTH:s ledningssystem för informationssäkerhet
Internrevisionen genomförde 2020 en granskning avseende hantering av informationssäkerhet. Med
anledning av iakttagna brister beslutade universitetsstyrelsen om åtgärder i enlighet med
internrevisionens rekommendationer. Åtgärderna beslutades 2020-10-14. Åtgärderna skulle enligt
beslutet vara genomförda senast februari 2021.
Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister
Syftet med granskningen var att kartlägga och bedöma om KTH:s informationssäkerhetsarbete sker
med stöd av ett ledningssystem som följer gällande bestämmelser i förordning och föreskrifter.
Internrevisionen iakttog flera större brister såsom att:






myndighetsledningens och den övriga organisationens ansvar för informationssäkerhetsarbetet
inte är tydliggjord,
nödvändiga befogenheter inte är tilldelade för de roller som arbetet med informationssäkerhet
kräver och särskilt för den som utsetts att leda och samordna arbetet,
det inte är säkerställt att informationssäkerhetsarbetet bedrivs samordnat samt att det
regelbundet utvärderas och löpande utvecklas,
det inte genomförs någon regelbunden utbildning rörande informationssäkerhet och
det inte har genomförts en klassning av informationen med utgångspunkt i konfidentialitet,
riktighet och tillgänglighet utifrån vilka konsekvenser som kan uppstå av ett bristande skydd.

Utifrån våra iakttagelser och slutsatser så väljer internrevisionen att lämna en överordnad
rekommendation avseende ledningssystemet för informationssäkerhet. Internrevisionen
rekommenderade KTH att se över ledningssystemet för informationssäkerhet
och säkerställa att det följer gällande bestämmelser
4.3.3

Verksamhetens utlovade handlingar

I förslag till åtgärder beskrevs att universitetsdirektören fått i uppdrag att initiera ett arbete med att
revidera KTH:s ledningssystem för informationssäkerhet under ledning av IT-avdelningen i samarbete
med representanter för GVS ledning, skolorna, forskningsdata, dataskydd, arkiv och registratur, IT,
juridik, anskaffning samt GVS/RSO. I arbetet ska särskild hänsyn tas till iakttagna brister avseende:







regelverk – särskilt ansvar och befogenheter
samordning och regelbunden utveckling baserad på analys – intern och extern
informationsklassning
riskanalys
efterlevnad
utbildning.

Internrevisionens bedömning vid uppföljning
Av styrelseprotokollet från den 18 februari 2021 framgår att IT-chef och informationssäkerhetschef
informerat styrelsen om arbetet med åtgärderna för ledningssystem och informationssäkerhet.
Internrevisionen har haft flera uppföljande möten med såväl IT-chef som informationssäkerhetschef. I
den beslutade verksamhetsplanen för gemensamt verksamhetsstöd finns ett uppdrag angivet kring
informationssäkerhet. I planen sägs att en implementationsplan för ledningssystem för
informationssäkerhet ska tas fram och redovisas för KTH:s styrelse den 20 april 2022.
Internrevisionen fortsätter således följa arbetet med att ta fram en implementeringsplan och hur
åtgärder som styrelsen har beslutat om genomförs.
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Granskning av KTH:s rutiner för beredning, verkställande och återrapportering av rektor och
universitetsstyrelsens beslut
Internrevisionen genomförde 2020 en granskning avseende KTH:s rutiner för beredning, verkställande
och återrapportering av rektor och universitetsstyrelsens beslut. Med anledning av iakttagna brister
beslutade universitetsstyrelsen om åtgärder i enlighet med internrevisionens rekommendationer.
Åtgärderna beslutades 2021-02-18. Åtgärderna skulle enligt beslutet pågå under minst hela 2021.
Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister
Inom ramen för granskningen iakttog internrevisionen möjligheter till förbättringar och
rekommenderade KTH att:



utveckla ledningssystemet och beslutprocesserna genom att förstärka rutinerna för
verkställande och återkoppling,
se över vilka styrdokument som behövs för att reglera ledningsystemetet med fokus på
delegationer, handläggningsordningar och rutiner.

Verksamhetens utlovade handlingar
I rektors svar till styrelsen beskrivs hur rektor genom verksamhetsplan för KTH år 2021 beslutat om
att prioritera arbetet med att effektivisera verksamhetsstödet och utveckla och samordna
ledningssystemen för att stärka förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt KTH. Inom ramen för det
arbetet har universitetsdirektören lämnat ett utredningsdirektiv till rektor. Uppdraget innehåller
inriktning, projektorganisation och avgränsningar för genomlysning av och utveckling av processer för
verksamhetsstödet vid KTH.
I åtgärderna beskrivs också att det under rektors ledning pågår en översyn och omarbetning av
delegationsordningen vid KTH. I arbetet ingår också att se över generella principer för delegering, ett
exempel på sådan princip är att underordnad beslutfattare ska återkoppla till överordnad beslutsfattare
de beslut som fattas.
Internrevisionens bedömning vid uppföljning
Internrevisionen kan konstatera att det pågår ett arbete att se över arbetsordningar och delegationer på
KTH. Därtill pågår en genomlysning av GVS och att beskrivning av uppdraget och en tidsatt
projektplan finns tillgänglig på intranätet för alla medarbetare. Vi kan också se att en
delegationsordning för GVS beslutades av universitetsdirektören i juni 2021. Därtill är vår bedömning
att det pågår ett utvecklingsarbete av styrdokument inom specifika sakområden. Interrevisionens
bedömning är att åtgärder till viss del är genomförda och att arbete pågår för att fullfölja det som har
utlovats.
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Granskning av KTH:s hantering av konsultavtal
Internrevisionen har genomfört en granskning av KTH:s hantering av konsult- och sponsringsavtal.
Med anledning av iakttagna brister beslutade universitetsstyrelsen om åtgärder i enlighet med
internrevisionens rekommendationer. Åtgärderna beslutades 2020-12-09. Åtgärderna skulle enligt
beslutet vara genomförda senast mars 2021, med undantag av en av åtgärderna som ska vara
genomförd juni 2021.
Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister
Internrevisionen rekommenderade KTH att:





säkerställa att delegationer är uppdaterade och enhetliga mellan skolorna,
fortsätta genomföra uppföljningar av anställdas bisysslor och återkoppla resultatet till
respektive skola,
säkerställa att rutinerna för hanteringen av avtal avseende utbildnings- och
forskningskonsulter tillämpas och
stärka rutinen för hanteringen av beslut och avtal avseende mottagande av sponsring.

Verksamhetens utlovade handlingar
Rektor svarade på granskningsrapporten och utlovade att genomföra åtgärder i linje med
internrevisionens rekommendationer. Det innebär att enhetliga delegationer ska utformas i samråd
med skolorna. Verksamheten ska fortsätta att genomföra körningar mellan bolagsverket och anställda
samt att återkoppla resultatet till respektive skola. Ekonomichefen fick uppdrag att återkomma med en
rapport avseende de stickprovskontroller av konsultfakturor som kommer att genomföras. Därtill ska
dialogen mellan GVS och skolornas inköpsansvariga fortsätta om vikten av att inköp av varor och
tjänster har sin grund i upphandlingar och avtal och att man i samband med betalning av dessa ska
hänvisa till relevanta avtal/diarienummer. KTH ska också stärka rutinen för hanteringen av beslut och
avtal avseende mottagande av sponsring.
Internrevisionens bedömning vid uppföljning
Efter US beslut om åtgärder har GVS genomfört en körning mellan bolagsregistret och anställda för att
fånga eventuell jävsproblematik eller risk för oegentligheter. Resultatet har återkopplats till respektive
skola. Ekonomiavdelningen har som en del i den interna kontrollen, årliga stickprov av avtal för att
kontrollera dess korrekthet. Den information som internrevisionen har fått är att KTH arbetar med att
ensa och tydliggöra delegationer. Vi kan dock utifrån en uppföljande granskning av
direktupphandlingar se att den hanteringen kan stärkas och det finns brister i förfarandet. Därtill
fortsätter internrevisionen följa hanteringen vid mottagande av sponsring.
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Granskning av KTH:s regelefterlevnad
Internrevisionen genomförde under 2020 en granskning av KTH:s regelefterlevnad avseende
representation, tjänsteresor och hantering av forskningsprojekt. Med anledning av iakttagna brister
beslutade universitetsstyrelsen om åtgärder i enlighet med internrevisionens rekommendationer.
Åtgärderna beslutades 2021-02-18. Åtgärderna skulle enligt beslutet vara genomförda senast
september 2021.
Internrevisionens rekommendationer utifrån iakttagna brister
Områden som granskades var extern och intern representation, reseräkningar, förmåner i form av
årskort, gåvor till anställda samt hantering av forskningsprojekt. Internrevisionen iakttog vissa brister
och rekommenderade att KTH ska säkerställa att beslutat regelverk följs, särskilt avseende
administrativ hantering av forskningsprojekt.
Verksamhetens utlovade handlingar
Verksamheten utlovade flera handlingar, framför allt med fokus på forskningsprojekt enligt
rekommendationen. Avdelningscheferna fick i uppdrag att tydliggöra vilka dokument som regelverket
kräver i samband med ett forskningsprojekt, vilka som ska laddas upp i CASE samt hur systemet kan
användas för att få en effektiv administrativ hantering i forskningsprojekt.
Internrevisionens bedömning vid uppföljning
Internrevisionen följer arbetet med att implementera CASE och har därtill gjort ett säkerhetstest av
systemet. Vi bedömer att KTH arbetar med att förbättra administrationen avseende forskningsprojekt,
men behöver göra en fördjupad uppföljning med stickprovskontroller för att fastställa att hanteringen
har förbättrats. Vi planerar en sådan uppföljning till våren 2022 då verksamheten har haft rimligt lång
tid på sig för att förbättringar ska kunna iakttas.
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Inledning

Internrevisionen vid KTH bedrivs enligt internrevisionsförordningen1, Ekonomistyrningsverkets
föreskrifter och allmänna råd samt riktlinjen för internrevisionen vid KTH. Internrevisionen ska
granska och lämna förslag till förbättringar av processer för styrning och kontroll av KTH:s
verksamhet. Internrevisionen ska stödja KTH genom att identifiera och utvärdera betydande risker
samt bidra till förbättring av riskhanteringen.
Internrevisionen ska också ge råd och stöd till styrelsen och rektor. Rådgivningsuppdrag ska antas med
utgångspunkt i möjligheten att förbättra riskhanteringen, tillföra värde och förbättra myndighetens
verksamhet.

2

Riskbedömning

Internrevisionen ska utifrån en bedömning av verksamhetens risker granska om den interna
styrningen och kontrollen är utformad så att KTH med rimlig säkerhet uppnår en effektiv verksamhet,
följer lagar och förordningar och lämnar tillförlitlig redovisning och rapportering om verksamheten.
Riskbedömningen utgår ifrån de mål som finns för verksamheten och utgår från den riskanalys som
KTH genomför både på övergripande nivå och på skolnivå. Internrevisionens riskanalys bygger på en
kontinuerlig omvärldsbevakning, iakttagelser i genomförda granskningar samt ett intensifierat arbete
med riskanalysen i samband med utformande av revisionsplanen. I detta arbete genomför
internrevisionen intervjuer med företrädare för ledningen och skolorna samt nyckelpersoner vid
gemensamt verksamhetsstöd. Risker har även diskuterats med andra enheter som har en
kontrollerande roll inom KTH för att undvika dubbelarbete. Därtill sker ett utbyte av erfarenheter med
internrevisorer på andra universitet och högskolor. I riskanalysen innevarande år har vi tagit hänsyn
till att verksamheten har fått anpassas till Coronapandemin och den osäkerhet, förändringar och
anpassning av verksamheten som har krävts för att hantera rådande omständigheter.
Internrevisionens riskanalys visar på flera områden som bör uppmärksammas, vilka listas nedan. Vilka
granskningsinsatser som internrevisionen utifrån en riskbedömning föreslås ska prioriteras 2022
beskrivs i avsnitt 3. Internrevisionen riskanalys visar att följande områden bör beaktas:
Informationssäkerhet
- Anskaffning av IT-system inbegripet s.k. skugg-IT
- Säkerhetskopiering
- Fysiskt skydd av utrustning och lagring av forskningsmaterial
- Ledningssystem informationssäkerhet
Regelefterlevnad
- Följsamhet inom utbildningsområdet
- Följsamhet inom personaladministrativa processer och förvaltning
- Följsamhet inköp och upphandling
- Följsamhet GDPR och dataskyddsförordning
Diarieföring och arkivering
- Avtal och bisysslor
Arbetsmiljöarbete
- Distansarbete och arbetsmiljöansvar
- Rehabilitering

1

Internrevisionsförordningen 2006:1228.
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Process för intern styrning och kontroll
- Arbetet med riskanalys
- Arbete med VP och budget
- Krisledning
Samverkan med omvärlden
- Samverkan mellan universitet och forskningsnära företag – bisysslor och jäv
- KTH Holding och holdingbolagens uppdrag
- Säkerhetsarbete och dess organisering
- SciLifeLab och samverkan med universitet, företag och myndigheter
Utifrån vår sammanställning av riskområden kan vi konstatera att KTH har initierat ett arbete inom
flera av områdena. Arbetet inom dessa områden kommer vi således att följa under året, men inte
föreslå någon granskning. Vi kommer lägga särskilt fokus på att följa arbetet med ledningssystem för
informationssäkerhetsarbetet, utveckling av säkerhetsorganisationen och den genomlysning av
gemensamt verksamhetsstöd som nu pågår.

3

Prioriterade granskningsåtgärder

Nedan listas de granskningsinsatser som internrevisionen bedömer bör prioriteras och genomföras
under 2022. En översiktlig planering utifrån prioriterade granskningsområden finns i bilaga 1 och 2.
3.1

Regelefterlevnad inom utbildningsområdet

Internrevisionen har sedan flera år tillbaka genomfört så kallade skolgranskningar med fokus på
regelefterlevnad. Under 2020 tog vi en ny ansats och gjorde en regelefterlevnadsgranskning med färre
områden, men på samtliga skolor och på GVS. Vi ser ett värde i att fortsätta med denna typ av
granskningar. Vi har tidigare år valt områden av personaladministrativ karaktär såsom tjänsteresor,
utlägg, förmåner, representation etc. I kommande arbete föreslår vi att granskningarna breddas och
kommer att omfatta regelefterlevnad av vår kärnverksamhet med början inom utbildning. Vi föreslår
en granskning inom utbildning på grundläggande nivå. Områden som exempelvis kan granskas är
hanteringen av kursanalyser, hanteringen av tillgodoräknanden och utbildningsplaner. Dessa områden
finns reglerade i högskoleförordningen och i KTH:s interna regelverk.
3.2

Hantering av personuppgifter - GDPR

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, trädde i kraft våren 2018. Den
innebär att det ställs ett antal krav på rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Det
är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som har tillsynsansvar över regler för behandling av
personuppgifter. Om universitetet bryter mot regelverket avseende personuppgifter har IMY
befogenhet att dela ut varningar, reprimander, förelägganden och sanktionsavgifter. Det är av stor vikt
att KTH behandlar och skyddar personuppgifter på ett korrekt sätt. Internrevisionen föreslår därför en
granskning av KTH:s hantering. För denna granskning avser vi att anlita en extern konsult, vilket ligger
inom ramen för funktionens budget.
3.3

Uppdragsutbildning och KTH Executive school

En högskola får enligt förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor bedriva
uppdragsutbildning enligt särskilda bestämmelser. KTH erbjuder företag och yrkesverksamma
skräddarsydda utbildningar. KTH erbjuder också särskild utbildning för chefer och beslutsfattare och
inom lean management. Uppdragsutbildning får sedan 2002 förmedlas via holdingbolagen och vid
KTH förmedlas utbildningen via respektive skola, KTH Executive school och Leancentrum.
Riksrevisionen har gjort en granskning av universitetens holdingbolag och funnit vissa brister. Under
året har det i internrevisionens riskanalys uppkommit frågor kring styrningen av
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uppdragsutbildningen, jävsförhållanden och ekonomiska förutsättningar för uppdragsutbildning.
Internrevisionen föreslår därför en granskning av KTH:s hantering av uppdragsutbildning.
3.4

Hantering av kriser

Samhällsutvecklingen leder till större sårbarhet för verksamheter genom oförutsägbar allvarliga
händelser som cyberattacker, effekter av naturkatastrofer eller skandaler. KTH har under senare år
påverkats av händelser som varit svåra att förutse som exempel kan nämnas branden av
arkitekturskolan, demonstrationerna i Hongkong och Coronaviruset. När coronapandemin blev
verklighet våren 2020 hanterade KTH den krisen utifrån de förutsättningar som då fanns. För att
kunna lära av situationen för kommande kriser och därmed stärka krisledningen föreslår
internrevisionen en granskning av KTH:s krishantering där de senaste årens pandemi kan tjäna som ett
”case” i granskningen.
3.5

Tillträde KTH/inpassering

En del av KTH:s säkerhetsarbete handlar om att vi har god ordning och kontroll på vilka som har
tillträde till KTH:s lokaler och att vi har en ändamålsenlig hantering av godkännande av inpassering till
KTH. Internrevisionen har tidigare granskat behörighetshantering och en del av detta är också att
tillträde till KTH:s lokaler ska avslutas i samband med att anställning eller studier avslutas.
Internrevisionen påbörjade under 2021 en granskning av hur processen för godkännande och
avslutande av passerkort hanteras, men även uthyrning av lokalerna för att bedöma om KTH har en
god ordning på vilka som vistas i lokalerna. Granskningen kommer enligt tidigare revisionsplan att
slutföras under 2022.
3.6

Administration av forskningsprojekt

Internrevisionen granskade den administrativa hanteringen av forskningsprojekt år 2020. Vi såg flera
brister, men KTH menade att dessa skulle åtgärdas genom det systemstöd som höll på att
implementeras. I och med att vi även i andra granskningar har sett liknande brister i administrationen,
särskilt avseende avtal, så bedömer vi att det vore rimligt att göra en uppföljning av området genom en
förnyad granskning. Granskningen bör påbörjas under hösten och slutföras under våren 2023.

4
4.1

Övriga aktiviteter
Uppföljning av tidigare granskningar

Internrevisionen ska enligt förordningskrav följa upp tidigare genomförda granskningar. För 2021
hade internrevisionen ett särskilt fokus på granskningar som genomfördes 2019 och 2020. Flera av
dessa granskningar ryms inom området IT- och informationssäkerhet och vi bedömer att vi bör ha ett
särskilt fokus på att följa upp KTH:s arbete inom det området.
4.2

Internrevisionens riskanalys

Internrevisionen genomför varje år en riskanalys. Riskanalysen sker dels kontinuerligt genom den
vardagliga kontakten med verksamheten, dels genom en intensifierad analys i arbetet med kommande
års revisionsplan. Analysen omfattar såväl dokumentstudier som intervjuer. Riskanalysen ligger till
grund för kommande års planering och prioritering av revisionsinsatser. Inom ramen för riskanalysen
gör internrevisionen en särskild riskanalys av informationssäkerhetsrisker samt oegentligheter i
enlighet med de krav som finns i internrevisionsförordningen.
Inom ramen för arbetet 2023 föreslår internrevisionen att tid bör avsättas för att kunna göra en
fördjupad riskanalys av verksamheten som drivs inom ramen för SciLifelab. Internrevisionen har
tidigare år granskat SciLifeLabs verksamhet ur olika perspektiv såsom bland annat styrning,
ansvarsfördelning och hantering av personuppgifter. Verksamheten har utvecklats avsevärt de senaste
åren och fler samarbetspartners och högskolor deltar i verksamhetens arbete. Verksamheten har också
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förekommit i media och har i dessa forum tillskrivits kritik i exempelvis val av samarbetspartners.
Internrevisionen föreslår därför en fördjupad riskanalys av SciLifelab:s verksamhet utifrån KTH:s
perspektiv.
4.3

Ad hoc-insatser och övrig rådgivning

Internrevisionen bistår KTH:s ledning med råd och stöd. Internrevisionen har tidigare år varit och
kommer att fortsätta att vara rådgivande i arbetet med riskanalyser och intern styrning och kontroll.
Internrevisionen kommer även i andra frågor agera att stödja ledningens arbete under året.
Ad hoc-insatser på ledningens uppdrag eller på eget initiativ samt eventuella insatser som
Riksrevisionens revision av KTH:s årsredovisning kan ge anledning till, bedöms liksom tidigare år
kräva en del insatser. Därtill kommer internrevisionen under året att följa KTH:s arbete med
informationssäkerhet, utveckling av säkerhetsorganisationen och den genomlysning av GVS som nu
pågår.
4.4

Kompetensutveckling och utveckling av internrevisionen

Internrevisionen kommer att delta i utbildning och seminarier. Därtill planerar internrevisionen att
vara fortsatt aktiva i det nordiska nätverket för internrevisorer vid universitet och högskolor samt
nätverket för internrevisorer inom statsförvaltningen.
Två av internrevisorerna kommer som en del i den fortsatta kompetensutvecklingen att ta del av det
certifieringsprogram som ska leda till en examen som certifierad internrevisor.
Internrevisionen planerar att under 2022 medverka i KTH-interna informationsmöten,
ledningsgruppsmöten etc. Detta är ett viktigt led i internrevisionens arbete för att informera om
resultat av våra granskningar och om kommande granskningsinsatser. Det är också ett led i att
medverka till kompetenshöjning och förståelse för den interna kontrollens betydelse för verksamheten.

5

Resurser

Internrevisionen kommer under 2022 att bestå av en anställd internrevisionschef och två anställda
internrevisorer. Vid behov kompletteras internrevisionen med konsulter, inom ramen för
internrevisionens budget. En övergripande av planering av internrevisionens arbete visas i bilaga 1 och
2. Antal arbetstimmar utgår ifrån Arbetsgivarverkets beräkning för antalet arbetstimmar för 2022.
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Bilaga 1
Översiktlig planering internrevisionens arbete 2022
Januari
Universitetsstyrelsemöte

Februari

Mars

2022-02-17

Granskning tillträde KTH
Uppstart
Granskning GDPR
Uppstart
Granskning krishantering covid
Uppstart
Granskning KTH Holding
Uppstart
Granskning regelefterlevnad GU
Granskning adm forskning
Fördjupad riskanalys ScilLifeLab
Löpande arbete under året:
Uppföljning tidigare granskningar
Övergripande riskanalys
Ad hoc/oegentligheter
Rådgining
Handlingar till rektors
beslutsmöte 28/1.

April
2022-04-20

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

2022-06-17

Oktober

November

2022-10-05

2022-11-23

December

Januari

Februari
2023-02-xx

Rapportering US
Avrop

Rapportering US
Rapportering US
Rapportering US
Uppstart
Uppstart

Rapportering US
Rapportering US

Uppstart
Årsrapport
Revisionsplan

Handlingar till rektors
beslutsmöte 27/5.

Handlingar till rektors
beslutsmöte 15/9.
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Handlingar till rektors
beslutsmöte 7/11.

Handlingar till rektors
beslutsmöte 1/2.

Bilaga 2
Internrevisionens tillgängliga revisionstid motsvarar arbetstid för tre medarbetare plus planerade
konsulttimmar. Vi planerar att under 2022 fördela antalet persontimmar enligt nedanstående
övergripande sammanställning. Antalet arbetstimmar per person är satt utifrån Arbetsgivarverkets
beräkningar och avser 1700 timmar per person och år.

Aktiviteter

Planering

Tidsåtgång

Inpassering/ tillträde
KTH

Påbörjades november 2021 med planerad
föredragning för US i juni 2022.

570

Hantering av
personuppgifter

Avrop i mars, genomförande sen vår/höst och
planerad föredragning US i oktober 2022.

Uppdragsutbildning

Påbörjas i januari/februari med planerad
föredragning för US i oktober 2022.

520

Hantering av kris

Påbörjas i januari med planerad föredragning
för US i november 2022.

680

Regelefterlevnad
utbildning

Påbörjas i augusti med planerad föredragning
för US i februari 2023.

470

Administration
forskning

Påbörjas hösten 2022 med planerad
föredragning i US under våren 2023.

470

Fördjupad riskanalys
SciLifeLab

Påbörjas juni 2022 med förslag på granskningar
att påbörjas 2023

470

210
(exkl konsulttimmar)

Rådgivning och ad hoc

570

Omvärldsbevakning,
nätverk, riskanalys

170

Uppföljning

150

Kompetensutveckling,
konferenser

250

Interna möten med IR,
på GVS, skola och US

150

Administration och
övrigt

420

Totalt antal timmar

5 100
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