PROTOKOLL

Datum
2022-06-17

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte
Protokoll nummer: 4/2022
Datum för mötet: 17 juni 2022 kl. 08.30 – 12.00
Plats för mötet: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
Deltagande
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor (tom § 3.5)
Ledamöter utsedda av regeringen:
Ola Asplund
Christina Forsberg (from § 3)
Bjarne Foss
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos
Ledamöter utsedda av THS:
Cornelia Haag
Teodor Elmfeldt
Mohammad Abuasbeh
Företrädare för anställda:
Alexander Baltatzis, Saco-S
Susanna Elfving Blomster, ST
Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)
Mikael Östling, prorektor
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Maria Salling (§ 3.1)
Maria Granath (§ 3.2– 3.3)
Susanne Odung (§ 3.2 – 3.4)
Ulrika Bengtsdotter (§ 3.5)
Mia Rönnmar (§ 3.6)
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Frånvarande: Bertil Andersson
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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.
§ 1.1 Val av justerare
Anna Sandström, utses att, tillsammans med ordförande och rektor/prorektor, justera
mötets protokoll.
§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar
Ordförande föreslår förändringar av föredragningslistan, som fastställs enligt ordförandes
förslag. Ordförande informerar om adjungeringar.
§ 1.3 Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möten (nr 2 och 3/2022) läggs till handlingarna.

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

Ekonomi och verksamhetsuppföljning

•

Förstahandssökande till KTH

•

KTH:s kvalitetssystem

•

De prioriterade frågorna ”framtidens utbildning” och samgående av
verksamhetsstödet

•

Genomförd myndighetsdialog

§ 3 Ärenden för beslut
3.1 Förslag till ny rektor
(V-2021-0300)
Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.
§ 3.2 Ändring av arbetsordning vid KTH
(V-2022-0397)
Efter genomgång av arbetsordning vid KTH i relation till styrelsens beslut om planeringsförutsättningar föreslås ändringar i avsnitten 1.2 och 2.1 i arbetsordningen. Ändringarna
avser dels förtydliganden, dels att återkommande årliga bemyndiganden till rektor snarare
bör ingå i ett universitets arbetsordning än beslutas varje år med likalydande
formuleringar i ett övergripande planeringsdokument. Samtidigt föreslås ändring i avsnitt
1.3.2 som rör styrelsens sammanträdesfrekvens och justering av protokoll. Därtill föreslås
ändringar i avsnitten 3 och 4 samt redaktionella ändringar.
Universitetsdirektören föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Anta arbetsordning vid KTH enligt bilaga 1 till protokollet. Ändringar ska gälla
från och med den 17 juni 2022.
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§ 3.3 Lokalförsörjningsplan 2022 – 2025
(V-2022-0364)

I regeringens direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid statliga universitet och
högskolor för budgetåren 2023-2025 (U2021/04422) framgår att statliga universitet och
högskolor ska ha en lokalförsörjningsplan (en lokalplanering) som har fastställts av
styrelsen för respektive lärosäte där det ingår uppgifter om förväntade större ändringar i
lärosätets behov av lokaler.
Susanne Odung, ekonomichef, och Maria Granath, fastighetschef, föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Fastställa lokalförsörjningsplan 2022-2025 enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 3.4 Planeringsförutsättningar
(V-2022-0374)
Universitetsstyrelsen beslutar varje år om planeringsförutsättningar inför kommande
budgetår.
Susanne Odung, ekonomichef, föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Fastställa KTH:s planeringsförutsättningar för 2023–2025 enligt bilaga 3 till
protokollet.

§ 3.5 Permutationer av KTH:s anknutna stiftelser
(V-2022-0246)
Enligt stiftelselagen (1994:1220) 2 kap 1 ska föreskrifterna i stiftelseförordnandet följas
vid förvaltning av stiftelsens angelägenheter.
Enligt 6 kap 1 § i samma lag får förvaltaren inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra
eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnandet som avser
bland annat stiftelsens ändamål. Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall
åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har
blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.
KTH förvaltar 98 stiftelser. Styrelsen har genom universitetsstyrelsens riktlinje för
hantering av anknutna stiftelser vid KTH (V-2021-0666) inrättat KTH:s stipendieråd, ett
universitetsgemensamt organ med uppgift att säkerställa att stiftelsernas ändamål
uppfylls och att stiftelseförordnandena följs på ett effektivt sätt. Det är stipendierådets
uppgift att föreslå förändringar av stiftelseförordnandet (permutation) av en stiftelse.
Fyra av stiftelserna har i sitt stiftelseförordnande ett fast angivet stipendiebelopp som ska
utdelas i stipendier. Permutation krävs för att koppla stipendiebeloppet till
konsumentprisindex.
Åtta av stiftelserna har ett kapital som understiger 1,2 mnkr. Förvaltningen av stiftelserna
medför omkostnader i förhållande till tillgänglig direktavkastning vilket innebär att det
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kapital som kvarstår till utdelning är för litet för att tillgodose stiftelsernas ändamål på ett
sätt som motsvarar stiftarnas intentioner. Genom att upphäva de föreskrifter som
begränsar användning av kapital kan stiftelserna under ett antal år leva upp till sitt
ändamål genom att dela ut mer omfattande belopp som mottagaren kan ha nytta av.
Därigenom förhindras att stiftelsernas kapital förbrukas i form av förvaltningskostnader
istället för att delas ut i ändamålsenligt syfte.
Ulrika Bengtsdotter, handläggare vid avdelningen för forskningsstöd, föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
För J.E. Kjellbergs Stiftelse (org.nr 802405-4903)
• Ändra stiftelseförordnande varpå det i denna del får följande lydelse:
”… ränteafkastningen bör såsom stipendier å högst kronor Sexhundra (600:-) och
lägst kronor Fyrahundra (400:-) … årligen uppräknat med konsumentprisindex
utdelas till jemförelsevis mindre bemedlade elever…”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Klemmingska stiftelsen (org.nr 802405-4911)
• Ändra stiftelseförordnande varpå det i denna del får följande lydelse:
”Stipendierna må efter Styrelsens beprövande bestämmas till Femhundra à
Sexhundra kronor per år för bekostnaden eller belöning av studier i fjärde
avdelningen vid skolan och Ettusen à Tolvhundra kronor för studieresa efter
avlagd examen. Stipendiebeloppet uppräknas årligen med konsumentprisindex.”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Lindahls stiftelse (org.nr 802405-4978)
• Ändra stiftelseförordnande varpå det i denna del får följande lydelse:
”Stipendierna må efter Styrelsens beprövande bestämmas till Femhundra à
Sexhundra kronor per år för bekostnaden eller belöning av studier i fjärde
avdelningen vid skolan och Ettusen à Tolvhundra kronor för studieresa efter
avlagd examen. Stipendiebeloppet uppräknas årligen med konsumentprisindex.”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Smitts stiftelse (org.nr 802405-5660)
• Ändra stiftelseförordnande varpå det i denna del får följande lydelse:
”…ränteafkastningen årligen skall utdelas som stipendier, hvarje å 600 kronor
årligen uppräknat med konsumentprisindex, ...”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
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För Jonas Wenströms stipendiestiftelse (org.nr 802405-5736)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse:
”… och fäster bolaget såsom villkor för stipendiets utdelande endast att det, att
ofvannämnda kapital må af den, som däraf anses förtjänt, …”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Thure Wawrinskys stipendiestiftelse (org.nr 802405-5744)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse:
”Kapitalet i fonden bör, … årligen utdelas såsom stipendium till elev eller elever
vid Högskolan, som utmärkt sig genom flit och gott uppförande och som äro i
behov av understöd.”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Telefondirektören H.T. Cedergrens stiftelse (org.nr 802405-4655)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse:
…”hvars kapital vore afsedd att användas till stipendier åt elektrotekniker och
under hvart femte år till prägling af ett exemplar i silver af en av bolaget instiftad
silvermedalj, …”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För V. Eggertz's stipendiestiftelse (org.nr 802405-4721)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse:
…” V. Eggertz´s Stipendiifond skola användes till Stipendier åt studerande vid
programmet för materialdesign, …”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Bergsingenjören Tore Nelsons minnesstiftelse (org.nr 802405-5074)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse:
…”Kapitalet i fonden,… skall efter min död årligen utdelas såsom stipendium åt
någon vid Högskolan studerande, arbetsam och välartad yngling, som utbildar sig
vid programmet för materialdesign.”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Överståthållare Gustaf Tamms stipendiestiftelse (org.nr 802405-5694)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse:
”… fondens kapital skall utgå såsom stipendium till förtjent studerande av svensk
nationalitet vid Kungl. Tekniska Högskolans afdelning för Bergsvetenskap i dess
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tredje eller fjärde årskurs, hvilken är i behof af understöd för sina studiers
bedrifvande, …”
Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.

För Anders Lindstedts stiftelse (org.nr 802405-4960)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse”… Fondens kapital används till att utdela
stipendium åt från Kungl. Tekniska högskolan utexaminerad person, som avser att
vid högskolan idka studier för vinnande av teknologie doktorsgrad, såsom bidrag
dels för dessa studiers bedrivande och dels för tryckning av doktorsavhandling.
Vidare må från fonden utdelas resebidrag för studier eller rekreation för personal
anställd vid högskolans kansli, kamrerarkontor eller bibliotek.”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
För Maskinmästaren P F Lindströms stiftelse (org.nr 802405-4945)
• Upphäva föreskriften om att endast avkastningen får delas ut varpå föreskriften i
denna del får följande lydelse”… Fondens kapital skall… lemnas såsom
reseunderstöd åt någon från Högskolan utgången ingeniör, … med förmånsrätt för
den som egnat sig åt mekaniken.”
• Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den förvaltningsnämnden sätter i
hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta
eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.
§ 3.6 Inför yttrande till UKÄ i ärende V-2022-0335 och presentation av utredning av
kallelseförfarande
(V-2022-0357)
Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.

§ 4 Presentationer
§ 4.1 KTH:s stor pris
Ärendet bordläggs till kommande möte.
§ 4.2 Om jämställdhet
Ärendet bordläggs till kommande möte.
§ 4.3 Om hållbar utveckling
Ärendet bordläggs till kommande möte.

§ 5 Övrig fråga
§ 5.1 Ledamot i personalansvarsnämnden (PAN)
(V-2022-0449)
Enligt 2 kap. 15 § i högskoleförordningen får styrelsen inrätta en personalansvarsnämnd
med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen (2007:515). Rektor ska vara
ordförande i en sådan nämnd. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och
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ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Personalföreträdarna utses enligt
föreskrifter i personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Styrelsen har utsett Pia Sandvik, Jacob Gramenius och Anders Forsgren till ledamöter i
personalansvarsnämnden för mandatperioden 1 maj 2020 till och med 30 april 2023
(protokoll 3/2020). Anders Forsgren har avsagt sig alla centrala uppdrag vid KTH och
behöver därför ersättas som ledamot i personalansvarsnämnden.
Professor Hans Edin föreslås som ny ledamot i personalansvarsnämnden för resterande
del av mandatperioden och har tillfrågats och accepterat uppdraget.
Universitetsdirektören föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Utse Hans Edin till ledamot i personalansvarsnämnden till och med 30 april 2023.

§ 6 Nästa möte
Nästa ordinarie möte hålls 5 oktober 2022 i Styrelserummet, Brinellvägen 8.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Sigbritt Karlsson
Rektor, § 1 – 3.5

Justeringsdatum: 2022-08-15

Justeringsdatum: 2022-08-15

Mikael Östling
Prorektor, § 3.6 – § 6

Anna Sandström
Justerare

Justeringsdatum: 2022-08-15

Justeringsdatum: 2022-08-15
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PROTOKOLL § 3.1

Datum
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Universitetsstyrelsens möte
Protokoll nummer: 4/2022
Datum för mötet: 17 juni 2022 kl. 08.30 – 12.00
Plats för mötet: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
Deltagande
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor (tom § 3.5)
Ledamöter utsedda av regeringen:
Ola Asplund
Christina Forsberg (from § 3)
Bjarne Foss
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos
Ledamöter utsedda av THS:
Cornelia Haag
Teodor Elmfeldt
Mohammad Abuasbeh
Företrädare för anställda:
Alexander Baltatzis, Saco-S
Susanna Elfving Blomster, ST (via mötesverktyget Zoom)
Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)
Mikael Östling, prorektor
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Maria Salling (§ 3.1)
Maria Granath (3.2– 3.3)
Susanne Odung (§ 3.2 – 3.4)
Ulrika Bengtsdotter (§ 3.5)
Mia Rönnmar (§ 3.6)
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Frånvarande:
Bertil Andersson
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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.
§ 1.1 Val av justerare
Anna Sandström, utses att, tillsammans med ordförande och rektor/prorektor, justera
mötets protokoll.
§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar
Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar.

§ 3 Ärenden för beslut
§ 3.1 Förslag till ny rektor
(V-2021-0300)
Av 2 kap. 8 § högskoleförordningen följer att rektor ska anställas genom beslut av
regeringen efter förslag av universitetsstyrelsen. Utöver bestämmelserna i 8 § regleras
beredningen av styrelsens förslag genom arbetsordning vid KTH (V-2021-0407).
Universitetsstyrelsen har, i enlighet med arbetsordningen, inrättat en nomineringskommitté för arbetet med att lämna förslag på rektor och prorektor inför nästa
mandatperiod (protokoll nr 3/2021). Styrelsens ordförande har lett arbetet.
Jämställdhetsaspekten har beaktats i processens olika steg.
Nomineringskommittén föreslog Anders Söderholm som rektorskandidat vid
universitetsstyrelsens möte i april 2022 och styrelsen godkände då att förslaget skulle
presenteras för lärarna, övriga anställda och studenterna (protokoll nr 2/2022).
Presentation och hörande i enlighet med högskoleförordningen genomfördes i maj 2022. I
samband med hörandet hämtades också skriftliga synpunkter in. Efter hörandet har
nomineringskommittén lämnat sitt slutliga förslag till styrelsen.
Styrelsens ordförande föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Föreslå till regeringen att besluta om att anställa Anders Söderholm som rektor för
Kungl. Tekniska högskolan från och med den 1 december 2022 till och med den
30 november 2028.

Avvikande mening
Hjalmar Brismar, lärarrepresentant, anmäler avvikande mening.
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Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-06-17

Justeringsdatum: 2022-06-17

Anna Sandström
Justerare
Justeringsdatum: 2022-06-17
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Stockholm 2022-06-17
Reservation
Jag reserverar mig mot styrelsens beslut att föreslå regeringen att utse Anders Söderholm
till rektor för KTH.
Efter att Söderholm presenterats för KTHs fakultet har många i positiva ordalag
kommenterat hans gedigna erfarenhet som chef och djupa kunskaper avseende
organisation och projektledning, men det har också väckts frågor och oro inom fakulteten
för att han saknar en förankring inom natur- och teknikvetenskap.
Forskning och undervisning i natur- och teknikvetenskapliga ämnen är av central betydelse
för det svenska samhällsbygget och för svensk industri. KTH är Sveriges största tekniska
universitet. KTHs rektor är därmed den främste akademiska företrädaren för
teknikvetenskapen i Sverige.
Rektor behöver ha det fulla förtroendet från fakulteten för att kunna fatta och genomdriva
strategiska beslut och göra de prioriteringar som krävs för att KTH inte bara skall följa utan
även leda den tekniska utvecklingen i en snabbt föränderlig omvärld.
Rektor får fakultetens förtroende genom att vara en akademisk förebild som lärare och som
internationellt erkänd ledande forskare. För att kunna leda och entusiasmera fakulteten till
att lyfta KTH till nästa nivå i internationell konkurrens krävs det därför att KTHs rektor har
ett stöd av en stabil förankring i natur- och teknikvetenskap.
Om rektor inte har en stark förståelse och kunskap inom kärnverksamheten (för KTH naturoch teknikvetenskap) riskerar fokus för universitetets ledning att bli på stödverksamheten
och myndighetens organisation, snarare än på att utveckla kärnverksamheten.
Baserat på ovanstående kan jag därför inte ställa mig bakom styrelsens beslut, utan anmäler
avvikande mening med denna reservation.
// Hjalmar Brismar

PROTOKOLL § 3.6

Datum
2022-06-17
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Universitetsstyrelsens möte
Protokoll nummer: 4/2022
Datum för mötet: 17 juni 2022 kl. 08.30 – 12.00
Plats för mötet: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
Deltagande
Pia Sandvik, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor (tom § 3.5)
Ledamöter utsedda av regeringen:
Ola Asplund
Christina Forsberg
Bjarne Foss
Jacob Gramenius
Christian Levin
Anna Sandström
Ledamöter utsedda av lärarna:
Hjalmar Brismar
Ulrica Edlund
Nicole Kringos
Ledamöter utsedda av THS:
Cornelia Haag
Teodor Elmfeldt
Mohammad Abuasbeh
Företrädare för anställda:
Alexander Baltatzis, Saco-S
Susanna Elfving Blomster, ST (via mötesverktyget Zoom)
Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)
Mikael Östling, prorektor
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör
Maria Salling (§ 3.1)
Maria Granath (3.2– 3.3)
Susanne Odung (§ 3.2 – 3.4)
Ulrika Bengtsdotter (§ 3.5)
Mia Rönnmar (§ 3.6)
Eva Fredriksson, ledningssekreterare
Frånvarande:
Bertil Andersson

Justerares signatur:
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PROTOKOLL

Datum
2022-06-17

Diarienummer
V-2022-0007

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare
Anna Sandström, utses att, tillsammans med ordförande och rektor/prorektor, justera mötets
protokoll.

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar
Ordförande föreslår förändringar av föredragningslistan, som fastställs enligt ordförandes förslag.
Ordförande informerar om adjungeringar.

§ 3 Ärenden för beslut
§ 3.6 Inför yttrande till UKÄ i ärende V-2022-0335 och presentation av utredning av
kallelseförfarande
(V-2022-0357)
Skrivelser angående ett ärende om kallelse till professor vid KTH inkom till universitetsstyrelsen i
början av maj. Universitetskanslersämbetet har utifrån en inkommen anmälan av hanteringen av
samma fall begärt ett yttrande angående handläggningen av ärendet (V-2022-0335).
Styrelsens ordförande kallade till ett extra möte 16 maj 2022 där universitetsstyrelsen beslutade att
uppdra åt ordförande att tillsätta en utredning av processen vid kallelsen. Utredningen har
genomförts av professor Mia Rönnmar.
Mot bakgrund av utredningen och slutsatserna från analysen av processen och handläggningen av
det specifika kallelseärendet och den övergripande analysen av användningen av
kallelseförfarandet vid KTH presenterarar utredaren följande tre rekommendationer om framtida
åtgärder rörande kallelseförfarandet vid KTH:
1.

vidta åtgärder för att säkerställa att det interna regelverket, särskilt anställningsordning
och riktlinje till anställningsordning, och handläggningsprocesserna i alla delar
överensstämmer med, och tydligt genomför, det tvingande nationella regelverket.

2. vidta åtgärder för att säkerställa att kallelseförfarandet i framtiden i varje enskilt fall
används i enlighet med det tvingande nationella regelverket och det interna regelverket
samt att principerna om legalitet, objektivitet och meritokrati noga iakttas.
3. utveckla, och för chefer och medarbetare tydliggöra, det strategiska förhållningssättet till
och användningen av rekrytering, befordran respektive kallelse till professor i enlighet med
det tvingande nationella regelverket och med fokus på meritokrati, fler öppna utlysningar i
konkurrens samt tydliga karriärvägar.
Universitetsdirektören föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att:
•

Ett arbete ska påbörjas för att se över det interna regelverket, särskilt anställningsordning
och riktlinje till anställningsordning, och handläggningsprocesserna i alla delar.

•

Uppdra åt universitetsdirektören att formulera yttrande till UKÄ.

•

Sammanträda i augusti 2022.
Justerares signatur:
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PROTOKOLL

Datum
2022-06-17

Diarienummer
V-2022-0007

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Mikael Östling
Prorektor

Justeringsdatum: 2022-06-21

Justeringsdatum: 2022-06-21

Anna Sandström
Justerare
Justeringsdatum: 2022-06-21

Justerares signatur:
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FÖRESKRIFT

Gäller från och med
2019-07-01

Diarienummer
V-2019-0561 1.2., senast ändrad
genom V-2022-0397

Beslutsfattare
Universitetsstyrelsen

Senast ändrad från och med
2022-06-17

Ansvarig för översyn och frågor
Ledningskansliet inom det
gemensamma verksamhetsstödet

Arbetsordning vid KTH
Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen (diarienummer V-2019-0561) med
stöd av 2 kap. 2 § punkten 8 högskoleförordningen (1993:100). Styrdokumentet gäller från och
med den 1 juli 2019 och är senast ändrad 17 juni 2022 (diarienummer V-2022-0397).
Arbetsordningen reglerar universitetets övergripande organisation, delegering av
beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten. Ansvarig för
översyn och frågor om styrdokumentet är ledningskansliet inom det gemensamma
verksamhetsstödet.
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Inledning
KTH ska i all sin verksamhet motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
KTH ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd
och rättvisa (1 kap. 5 § högskolelagen).
Enligt det lokala kollektivavtalet samverkan för utveckling vid KTH ska det mellan KTH och
arbetstagarorganisationerna finnas samverkansgrupper.
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Universitetets ledning
1

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.
1.1

Styrelsens sammansättning

I 2 kap. 1 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:
1 § Styrelsen för en högskola ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter, om inte annat
framgår av andra stycket. Ordföranden får inte vara anställd vid högskolan. Av 2 kap. 4 §
högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen.
Regeringen får efter framställning från en högskola besluta att styrelsen för högskolan ska bestå
av ordföranden och tio andra ledamöter, om det finns skäl för det med hänsyn till högskolans
behov.
Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

Universitetsstyrelsen vid KTH består av ordföranden, vice ordförande, rektor och 12 andra
ledamöter. Se avsnitt 12.1. för hur ledamöterna utses.
1.2

Styrelsens uppgifter

I 2 kap. 2 § högskolelagen finns följande bestämmelse:
2 § Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att
dess uppgifter fullgörs.

I 3 § myndighetsförordningen (2007:515) finns följande bestämmelse:
3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den
bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
myndigheten hushållar väl med statens medel.
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I 2 kap. 2 högskoleförordningen finns följande bestämmelse:
2 § Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 §
myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag. Vidare ska styrelsen själv besluta
1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,
2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett
betryggande sätt,
3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,
4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen
(2006:1228),
5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,
6. i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en
personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4
kap. 16 §,
7. om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket,
8. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation,
delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,
om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning,
9. om en anställningsordning,
10. om viktigare föreskrifter i övrigt, och
11. i övriga frågor som är av principiell vikt.
Av 2 kap. 8, 10 och 15 §§ framgår att styrelsen också beslutar om förslag på rektor, utser rektors
ställföreträdare och beslutar om inrättande av en personalansvarsnämnd.

I punkt 1 ingår att styrelsen beslutar om övergripande förändringar av utbildningsutbud och
övergripande dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
I punkt 5 ingår att styrelsen beslutar om övergripande principer för fördelning av anslag för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå (vid
KTH benämnt resursfördelningsmodeller).
I punkt 1 och 5 ingår även att styrelsen beslutar om ekonomiska ramar och inriktning för
verksamheten kommande år (vid KTH benämnt planeringsförutsättningar).
I 2 kap. 8 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag finns följande
bestämmelse:
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8 § Årsredovisningen ska skrivas under av myndighetens ledning.
Underskriften innebär att ledningen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som omfattas av förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll ska i anslutning till underskriften i årsredovisningen
redovisa en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under
den period som årsredovisningen avser. Om ledningen bedömer att det har funnits brister i den
interna styrningen och kontrollen, ska väsentliga brister kortfattat redovisas.

Anknutna stiftelser
Universitetsstyrelsen har ansvaret för de stiftelser som står under anknuten förvaltning av KTH.
Styrelsen beslutar om riktlinjer för hantering av anknutna stiftelser och riktlinjer för placering
av kapital i stiftelserna.
Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)
Vid KTH finns Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning i enlighet med förordning
(2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning. Förordningen reglerar
centrumets uppgifter, organisation och uppgifter för styrelsen för SciLifeLab.
Universitetsstyrelsen vid KTH utser de ledamöter i styrelsen för SciLifeLab som inte ska utses av
regeringen (se 4 § nämnda förordning) och beslutar om en arbetsordning för SciLifeLab.
KTH Holding AB
Styrelsen är ansvarig för den löpande förvaltningen av statens ägande i holdingbolaget
KTH Holding AB och har de uppgifter som framgår av regeringens riktlinjer för statliga
universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag (U2020/02772/UH).
Andra uppgifter
Uppgifter för styrelsen finns också i andra delar av denna arbetsordning, se avsnitt 2.2.1.1 om att
utse prorektor och ersättare för prorektor, avsnitt 7.4 (om att utse ledamöter i
personalansvarsnämnden), avsnitt 9.2 (om ställning som studentkår), avsnitt 12.1 (om att utse
vice ordförande för styrelsen) och avsnitt 12.2 (om hur rektor anställs och hur prorektor utses).
1.3
1.3.1

Styrelsens arbetsformer
Delegering av uppgifter

Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport
(2 kap 4 a § högskoleförordningen).
1.3.2

Möte

Universitetsstyrelsen hanterar sina uppgifter vid möten (se även 1.3.5. nedan). Styrelsen möts
minst fem gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara styrelsens ledamöter
tillhanda minst en vecka innan mötet.
Styrelsens möten ska protokollföras. Vid varje möte utser styrelsen en justerare som
tillsammans med ordförande och rektor justerar protokollet.
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1.3.3

Jäv

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet
avgörs. Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen.
Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska
omedelbart anmäla detta till ordförande (jfr 18 § förvaltningslagen).
1.3.4

Beslutsförhet

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden och rektor, är
närvarande (2 kap. 4 § högskoleförordningen).
Vice ordförande träder in i ordförandes ställe vid dennes frånvaro.
1.3.4.1

Föredragning

Styrelsens ärenden ska avgöras efter föredragning (se 2 kap 6 § högskoleförordningen).
Rektor utser föredragande och beslutar om annan tjänsteman än föredragande också ska delta
vid föredragningen.
1.3.4.2

Hur beslut fattas

Beslut fattas efter överläggning. Ordföranden sammanfattar efter avslutad överläggning det
beslut som ordföranden uppfattar att styrelsen kommit fram till och detta blir beslutet om
styrelsen är enig. Om styrelsen inte kan enas, ska ordföranden presentera de olika förslag till
beslut som har förts fram under överläggningen. Varje förslag ska presenteras så att det kan
besvaras med antingen ja eller nej. När de som deltar i avgörandet har fått ta ställning till
förslagen, meddelar ordföranden vad som enligt hans eller hennes uppfattning har beslutats.
Detta blir beslutet, om inte omröstning begärs. (se 28 § förvaltningslagen (2017:900))
En omröstning ska genomföras öppet. Om det vid omröstningen finns fler än två förslag, ska
man först avgöra vilket förslag som ska ställas mot det som ordföranden anser har beslutats.
Omröstningen avgörs genom enkel majoritet. Om det blir lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen ska delta även i avgörandet.
Ordföranden ska alltid rösta om det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Andra ledamöter
behöver dock inte rösta för mer än ett förslag. (se 29 § förvaltningslagen)
1.3.4.3

Reservation och avvikande mening

När ett beslut fattas av flera gemensamt har den som deltar i avgörandet rätt att reservera sig
mot beslutet genom att få en avvikande mening antecknad. Den som inte gör det ska anses ha
ställt sig bakom beslutet. (se 30 § 1 st. förvaltningslagen)
Den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet
har alltid rätt att få en avvikande mening antecknad. (se 30 § 2 st. förvaltningslagen)
En avvikande mening ska anmälas innan myndigheten expedierar beslutet eller på annat sätt
gör det tillgängligt för utomstående. Om beslutet inte ska göras tillgängligt för utomstående, ska
anmälan göras senast när beslutet får sin slutliga form. (se 30 § 3 st. förvaltningslagen)
Avvikande mening ska redovisas genom en särskild skrivelse som biläggs beslutet.
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1.3.4.4

Närvaro- och yttranderätt

Ordförande får besluta, efter samråd med rektor, att en anställd som inte är ledamot i styrelsen
ska få närvara och yttra sig vid styrelsens möte.
Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten (se 2 kap. 4 § andra
stycket högskolelagen). Företrädarna utses enligt bestämmelserna i
personalföreträdarförordningen (1987:1101).
1.3.5

Avgöra ärende utanför ordinarie möte

I 2 kap. 5 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:
5 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla
det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden
efter samråd med rektor själv avgöra ärendet.
Beslut, som fattas enligt första stycket, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Skälen som ligger till grund för att avgöra ärendet med stöd av 2 kap. 5 § högskoleförordningen
ska framgå i beslutsdokumentet.
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2

Rektor

I 2 kap. 3 § högskolelagen finns följande bestämmelse:
3 § För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen skall varje högskola ha en rektor.
2.1

Rektors uppgifter

I 2 kap. 3 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:
3 § Andra frågor än de som avses i 2 § skall avgöras av rektor, om inte
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller
2. styrelsen har beslutat något annat.
Har det i denna förordning eller annars föreskrivits att en viss uppgift ankommer på rektor får
dock styrelsen inte ta över den uppgiften.

Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen
beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse
universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut
verkställs. Rektor ska föra fram ärenden som är av principiell vikt till universitetsstyrelsen för
beslut.
Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt
anställningsordning vid KTH.
Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning.
Rektor ska också besluta om en riktlinje om utbildningens organisation.
Rektor beslutar årligen om verksamhetsplan och budget för KTH, inom de ramar som styrelsen
beslutar om (se avsnitt 1.2). I beslut om verksamhetsplan ska den närmare fördelningen av
anslag och den slutliga dimensioneringen av planeringstal för KTH:s utbildning ingå. Rektor
beslutar även om antagningstal för KTH:s utbildning.
Arbetsmiljö samt jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbete
Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-,
mångfalds- och likavillkorsarbetet.
Hållbar utveckling
Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling enligt 1 kap. 5 §
högskolelagen och att verksamheten bedrivs enligt förordning (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter.
Intern styrning och kontroll
Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och
att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms
(jfr 2 & 5 §§ förordning om intern styrning och kontroll (2007:603)).
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Myndighetens arbetsgivarpolitik
Rektor ansvarar för myndighetens arbetsgivarpolitik enligt 8 § myndighetsförordningen:
8 § Myndigheten skall
1. i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken,
2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,
3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och
erfarenhet.
2.2

Rektors arbetsformer

2.2.1

Delegering av uppgifter och beslutanderätt

I 2 kap. 13 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse
13 § Rektor får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Vidaredelegerad beslutanderätt ska framgå av delegationsordning vid KTH eller av andra
skriftliga beslut.
2.2.1.1

Prorektor (rektors ställföreträdande)

I 2 kap. 10 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:
10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i
tjänst.
Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.
Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.

Rektors ställföreträdande benämns prorektor.
Prorektors beslutanderätt ska framgå av delegationsordning vid KTH eller av andra skriftliga
beslut.
2.2.1.2

Vicerektor(er)

För vissa verksamhetsuppgifter kan rektor utse vicerektor, som har att utföra de uppgifter som
rektor bestämmer.
2.2.2

Beslutsmöte

Rektor behandlar ärenden i första hand vid beslutsmöten. Se även avsnitt 2.2.3 nedan.
2.2.2.1

Hur beslut fattas

Rektor avgör ärenden efter föredragning. Vid den slutliga handläggningen kan föredragande och
andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet. Se även avsnitt 2.2.2.3.
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2.2.2.2

Avvikande mening

Den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet
har alltid rätt att få en avvikande mening antecknad.
En avvikande mening ska anmälas innan myndigheten expedierar beslutet eller på annat sätt
gör det tillgängligt för utomstående. Om beslutet inte ska göras tillgängligt för utomstående, ska
anmälan göras senast när beslutet får sin slutliga form.
2.2.2.3

Närvaro- och yttranderätt

En representant för studenterna har närvaro- och yttranderätt vid rektors beslutsmöte (jfr 2
kap. 7 § högskolelagen). Studentrepresentanten utses i enlighet med 7 §
studentkårsförordningen (2009:769).
Rektor beslutar om vilka andra anställda, än vad som framgår i avsnitt 2.2.2.1 ovan, som ska
närvara och ha yttranderätt.
2.2.3

Avgöra ärende utanför ordinarie beslutsmöte

Rektor behandlar ärenden i första hand vid beslutsmöte enligt 2.2.2. Brådskande ärenden får
hanteras utanför ordinarie beslutsmöte. Enligt 20 § tredje stycket myndighetsförordningen får
rektor utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit
föredras.
2.2.4
2.2.4.1

Råd
Skolchefsråd

Rådet består av rektor (ordförande), prorektor, skolchefer och universitetsdirektör. Rådet
behandlar skolspecifika frågor, bland annat övergripande verksamhetsfrågor och
arbetsgivarfrågor.
Rektor beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid skolchefsråd.
2.2.4.2

Strategiskt råd

Rådet består av rektor (ordförande), prorektor, dekanus, prodekanus, vicerektorer, skolchefer,
universitetsdirektör och kommunikationsansvarig. Studenterna har rätt att vara representerade
med tre ledamöter. Rådet är ett forum för information, diskussion och beredning av
universitetsgemensamma frågor av strategisk karaktär och andra övergripande frågor.
Rektor beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid strategiskt råd.
2.2.4.3

Rektorsråd

Rådet består av rektor (ordförande), prorektor, dekanus, prodekanus, vicerektorer och
universitetsdirektör. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Rådet är ett
stöd till rektor för hantering av strategiska frågor och andra övergripande frågor.
Rektor beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid rektorsråd.
2.2.5

Organisation - rektors kansli

Rektor och prorektor tillhör rektors kansli. Kansliet bemannas därutöver i den utsträckning som
rektor beslutar. Kansliet huvudsakliga uppgifter är att stötta rektor och prorektor med
administrativt stöd och med det stöd i övrigt som rektor bedömer behövs för att verksamheten
inom kansliet ska fungera.
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Övergripande organisation
3

Skolor

KTH:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning. Verksamheten organiseras i skolor.
Inom varje skola är verksamheten organiserad i institutioner och i ett verksamhetsstöd. Varje
skola leds av en skolchef som är underställd rektor.
KTH har fem skolor:
- Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
- Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
- Skolan för industriell teknik och management (ITM)
- Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
- Skolan för teknikvetenskap (SCI)
3.1

Skolchefen

3.1.1

Uppgifter

Skolchefen leder och fördelar arbetet inom skolan. Skolchefen ansvarar inför rektor för skolans
löpande verksamhet.
Skolchefen har i övrigt de uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som delegeras
av rektor.
3.1.2

Delegering av uppgifter och beslutanderätt

Skolchefen får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt beslutat. Vidaredelegerad
beslutanderätt ska framgå i en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut.
3.1.3

Beslut

Skolchefen avgör ärenden efter föredragning. Vid den slutliga handläggningen kan föredragande
och andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet.
3.1.4
3.1.4.1

Råd
Ledningsråd

Rådet består av skolchef (ordförande), vice skolchef/er, administrativ chef, prefekter,
grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, fakultetsförnyelseansvarig samt
jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig. Studenterna har rätt att vara
representerade med två ledamöter. Skolchefen beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt
vid ledningsrådets möten.
Rådet har till uppgift att behandla strategiska och operativa frågor och har i övrigt de uppgifter
som skolchefen beslutar.
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3.1.4.2

Skolchefens strategiska råd

Rådet består av skolchef (ordförande), fem ledamöter som representerar lärare och forskare, en
ledamot som representerar teknisk och administrativ-personal och tre ledamöter som har sin
huvudsakliga verksamhet utanför skolan. Studenterna har rätt att vara representerade med tre
ledamöter. Skolchefen beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid rådets möten.
Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation,
utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande
utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska
rådet bör rådfrågas om.
Hur rådet utses
De ledamöter som representerar lärare och forskare utses genom val vid skolan. De ledamöter
som har sin huvudsakliga verksamhet utanför skolan och den ledamot som representerar
teknisk och administrativ-personal utses av skolchefen efter hörande av skolans personal och
rektor.
Ledamöterna utses för en tid om högst fyra år och mandatperioden följer skolchefens.
Representanter för studenterna utses i enlighet med 7 § studentkårsförordningen (2009:769).
3.2

Vice skolchef, prefekter och administrativ chef

3.2.1

Vice skolchef (skolchefens ställföreträdare)

Skolchefen ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i skolchefens ställe när han eller hon inte är
i tjänst. Ställföreträdaren ersätter i övrigt skolchefen i den utsträckning som skolchefen
bestämmer. Ställföreträdaren benämns vice skolchef. Skolchefen får ha högst två
ställföreträdare, som i sådana fall ska benämnas 1:a och 2:a vice skolchef (för att upprätthålla
tydlighet i vem som äger rätt att träda in i skolchefens ställe).
3.2.2

Prefekt

En prefekt leder en institution och har ansvar för dess verksamhet. Prefekten är underställd
skolchefen och har de uppgifter som skolchefen beslutar.
Prefekten bör ha en ställföreträdare.
3.2.2.1

Avdelningschef

En avdelningschef leder en avdelning och har ansvar för dess verksamhet. Avdelningschefen är
underställd prefekten och har de uppgifter som skolchefen eller prefekten beslutar.
Avdelningschefen bör ha en ställföreträdare.
3.2.3

Administrativ chef

Den administrativa chefen leder skolans verksamhetsstöd och har ansvar för dess verksamhet.
Den administrativa chefen är underställd skolchefen och har de uppgifter som skolchefen
beslutar.
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3.3

Funktioner med särskilt ansvar

3.3.1.1

Grundutbildningsansvarig (GA)

Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska vara grundutbildningsansvarig. Därutöver får
skolchefen utse högst två vice grundutbildningsansvariga, som benämns 1:a och 2:a vice
grundutbildningsansvarig. I riktlinje om utbildningens organisation framgår bland annat
ansvarsområden och kompetenskrav för grundutbildningsansvarig.
3.3.1.2

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska vara forskarutbildningsansvarig. Därutöver får
skolchefen utse högst två vice forskarutbildningsansvariga, som benämns 1:a och 2:a vice
forskarutbildningsansvarig. I riktlinje om utbildningens organisation framgår bland annat
ansvarsområden och kompetenskrav för forskarutbildningsansvarig.
3.3.1.3

Fakultetsförnyelseansvarig (FFA)

Skolchefen, eller den skolchefen utser, har ansvar för övergripande planering och uppföljning
avseende skolans kompetensförsörjning inom utbildning och forskning och för att skolan i detta
avseende följer KTH:s övergripande strategi och mål.
3.3.1.4

Jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig (JMLA)

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.
3.4

Skolans organisation i övrigt

Varje skola delas in i institutioner och ett verksamhetsstöd. Inom institutionerna finns
avdelningar.
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4

Gemensamt verksamhetsstöd

Det gemensamma verksamhetsstödet ska vara ett stöd i fullgörandet av universitetets uppdrag
att bedriva utbildning och forskning. Verksamhetsstödet ska särskilt medverka till att
universitetet fullgör sina uppgifter som myndighet.
4.1
4.1.1

Universitetsdirektören
Uppgifter

Universitetsdirektören är chef för det gemensamma verksamhetsstödet. Universitetsdirektören
ansvarar inför rektor för det gemensamma verksamhetsstödets löpande verksamhet.
Universitetsdirektören, eller den universitetsdirektören utser, har ansvar för övergripande
organisering, planering och uppföljning av det gemensamma verksamhetsstödets arbete med
jämställdhet, mångfald och lika villkor. (Jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig
(JMLA))
Universitetsdirektören har i övrigt de uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som
delegeras av rektor.
4.1.2

Delegering av uppgifter och beslutanderätt

Universitetsdirektören får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt beslutat.
Vidaredelegerad beslutanderätt ska framgå i en delegationsordning eller av andra skriftliga
beslut.
4.1.3

Beslut

Universitetsdirektören avgör ärenden efter föredragning. Vid den slutliga handläggningen kan
föredragande och andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet.
4.2
4.2.1

Administrativ chef och avdelningschefer
Administrativ chef

Den administrativa chefen är underställd universitetsdirektören och har de uppgifter och
beslutanderätt som universitetsdirektören beslutar.
4.2.2

Avdelningschef

Chefen för en avdelning är underställd universitetsdirektören och har de uppgifter och
beslutanderätt som universitetsdirektören beslutar.
4.3

Det gemensamma verksamhetsstödets organisation i övrigt

Det gemensamma verksamhetsstödet delas in i avdelningar. Varje avdelning leds av en
avdelningschef. Beroende på storleken på avdelningen kan en avdelning delas in i (1) grupper
eller (2) enheter och grupper.
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5

Internrevisionen

KTH har en internrevision i enlighet med 1 kap. 5 a § högskoleförordningen och
internrevisionsförordningen (2006:1228). Universitetsstyrelsen beslutar om riktlinjer och
revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser
och rekommendationer (10 § interrevisionsförordningen).

15 (30)

Universitetsgemensamma råd och nämnder
6

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ för KTH:s arbete med kvalitetsutveckling
och kollegial förankring. Majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt eller konstnärligt
kompetenta och utses genom val bland lärare och forskare vid KTH.
6.1

Sammansättning

Fakultetsrådet består av 13 ledamöter. Sju ledamöter, varav en är ordförande (benämnd
dekanus) och en är vice ordförande (benämnd prodekanus), ska ha anställning som professor
eller lektor vid KTH och tre ledamöter ska ha anställning hos annan arbetsgivare än KTH.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.
6.2

Fakultetsrådets uppgifter

Fakultetsrådet har ett övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning,
forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för
läraranställningar. Fakultetsrådet förvaltar och utvecklar för detta ändamål KTH:s
kvalitetssystem och bereder styrdokument rörande förutsättningar för kvaliteten i respektive
verksamhetsområde.
Fakultetsrådet har vidare ett övergripande kvalitetsutvecklande ansvar som inbegriper följande
uppgifter
-

vara rådgivande åt rektor i långsiktiga strategiska frågor som har betydelse för KTH:s
utveckling och i andra frågor som rör forskning, utbildning och samverkan.

-

vara en länk mellan KTH:s ledning och KTH:s lärare och forskare. Det innebär att
fakultetsrådet har övergripande ansvar för den kollegiala förankringen och ska utforma
lämplig struktur eller organ för att säkerställa detta.

-

vara rådgivande åt rektor i etiska frågor, såsom värdegrund, jämställdhet och oredlighet i
forskning, och utforma lämplig struktur eller organ för detta.

-

skapa goda förutsättningar för kollegialt utbyte tvärs ämnesgränser rörande såväl
pedagogisk och vetenskaplig utveckling som grundläggande akademiska värderingar
utifrån KTH:s värdegrund och etablerade internationella överenskommelser i
vetenskapssamhället (såsom exempelvis Magna Charta Universitarium 1988).

Uppgifter för fakultetsrådet finns också i andra delar av denna arbetsordning, se avsnitten 12.1
om val till universitetsstyrelsen och 12.3 om valberedning för fakultetsrådet och valförfarande.
Fakultetsrådet har i övrigt de uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som
delegeras av rektor.
6.3
6.3.1

Fakultetsrådets arbetsformer
Delegering av uppgifter och beslutanderätt

Fakultetsrådet får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt beslutat. Vidaredelegerad
beslutanderätt ska framgå i en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut.
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6.3.2

Möten

Fakultetsrådet behandlar ärenden vid möten. Fakultetsrådet är beslutför när fler än hälften av
ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordförande, är närvarande. Om beslutet avser en
bedömning av upplägg, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller organisation av eller
kvalitet i forskningen ska majoriteten av de närvarande ledamöterna ha vetenskaplig eller
konstnärlig kompetens (se 2 kap. 6 § högskolelagen).
6.3.2.1

Föredragning

Fakultetsrådets ärenden ska avgöras efter föredragning.
6.3.2.2

Hur beslut fattas

Se avsnitt 1.3.4.2.
6.3.2.3

Reservation och avvikande mening

Se avsnitt 1.3.4.3.
6.3.2.4

Närvaro- och yttranderätt

Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro‐ och yttranderätt.
6.3.3

Avgöra ärende utanför ordinarie möte

Om ett fakultetsrådsärende är så brådskande att rådet inte hinner mötas för att behandla det,
får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter
som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter
samråd med vice ordförande själv avgöra ärendet. Sådana beslut som fattas ska anmälas vid
nästa möte med fakultetsrådet.
6.3.4

Fakultetsrådets organisation

Fakultetsrådet beslutar om sin inre organisation.
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7

Personalansvarsnämnd

Bestämmelser om personalansvarsnämnd finns i 25-26 §§ myndighetsförordningen och 2 kap.
15 § högskoleförordningen.
7.1

Sammansättning

Nämnden består av rektor (ordförande), två personalföreträdare och ytterligare tre ledamöter.
7.2

Uppgifter

Personalansvarsnämnden prövar frågor om skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning (se 25 § myndighetsförordningen).
Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när
det gäller rektor, professorer och internrevisionschefen (se 34 § lag om offentlig anställning, 4
kap. 16 § högskoleförordningen och 2 a § internrevisionsförordningen).
7.3

Arbetsform

Ärenden handläggs av personalavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.
Handläggningen ska i tillämpliga delar ske enligt förvaltningslagen.
7.3.1

Beslut

Ärenden avgörs efter föredragning (20 § myndighetsförordningen). Personalchefen, eller den
som personalchefen utser, är föredragande i nämnden.
Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande (26 § myndighetsförordningen).
Av 20 § anställningsförordningen (1994:373) följer att när flera deltar i ett avgörande om
anställningens upphörande, disciplinansvar eller åtalsanmälan eller om avstängning eller
läkarundersökning enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning ska föreskrifterna i 29 kap.
rättegångsbalken tillämpas.
7.4

Hur nämnden utses

Personalföreträdarna utses enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101). De andra tre
ledamöterna utses av styrelsen enligt 2 kap. 15 § högskoleförordningen för en tid av högst tre år
(tiden ska följa styrelsens innevarande mandatperiod).
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8

Disciplinnämnd

Bestämmelser om disciplinnämnden finns i 10 kap. högskoleförordningen.
8.1

Sammansättning

Nämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot och en representant för lärarna.
Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.
När ordföranden har förhinder inträder rektors ställföreträdare eller annan särskilt utsedd
ställföreträdare som ordförande i nämnden. För var och en av de övriga ledamöterna ska det
finnas en ersättare. En ersättare inträder som ledamot vid ordinarie ledamots frånvaro.
8.2

Uppgifter

Disciplinnämnden beslutar enligt 10 kap. högskoleförordningen om disciplinära åtgärder mot
studenter som
•
•
•
•

8.3
8.3.1

med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en
studieprestation annars ska bedömas,
stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen vid högskolan,
stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom
högskolan, eller
utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier
eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).
Arbetsform
Möten

Nämnden behandlar ärenden som, efter beslut av rektor, hänskjutits till nämnden för prövning
(jfr 10 kap. 9 § högskoleförordningen).
8.3.2

Beslut

Disciplinnämnden avgör ärenden efter föredragning (20 § myndighetsförordningen).
Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden
och den lagfarna ledamoten. Om det vid ett ärendes avgörande finns skiljaktiga meningar, ska
föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna
ledamöter tillämpas. (10 kap. 8 § högskoleförordningen)
8.4

Hur nämnden utses

Den lagfarna ledamoten samt lärarrepresentanten utses för tre år av rektor och
studentrepresentanterna utses för ett år av sådan sammanslutning som har status som
studentkår vid KTH.
För var och en av de övriga ledamöterna ska det finnas en ersättare. Ersättarna ska utses i
samma ordning och för samma tid som ledamöterna. Ersättaren för den lagfarna ledamoten ska
vara eller ha varit ordinarie domare.
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Studentinflytande
9

Studentinflytande och ställning som studentkår

9.1

Studentinflytande

I 2 kap. 7 § högskolelagen finns följande bestämmelse:
7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har
betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
antalet sådana representanter och om hur de ska utses. Lag (2016:744).

I 2 kap. 14 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse:
14 § I 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) finns det en bestämmelse om studenternas rätt till
representation när beslut fattas eller beredning sker.
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av
beredningen.
Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har
studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i
en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet
ledamöter i gruppen.
I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i
första stycket. Förordning (2010:1064).

Bestämmelser om studentinflytande finns också i bland annat 1 kap. och 4 kap. högskolelagen, 1
kap. 14 § högskoleförordningen och i studentkårsförordningen (2009:769).
Rektor beslutar om sådan rätt till representation som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket
högskoleförordningen.
9.2

Ställning som studentkår

Bestämmelser om studentkårer finns i 4 kap. 8-14 §§ högskolelagen och i
studentkårsförordningen. Vid KTH gäller därutöver följande.
9.2.1

Ansökan om ställning som studentkår.

Ansökan om ställning som studentkår ställs till universitetsstyrelsen (se vidare 3 §
studentkårsförordningen) och lämnas in till registrator. Beslut fattas av universitetsstyrelsen.
9.2.2

Ekonomisk ersättning till studentkår

KTH lämnar årligen en ersättning till den studentsammanslutning som har ställning som
studentkår för att bland annat främja arbetet med studentinflytande.
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Administrativa frågor
10

Handläggning av ärenden

10.1 Hur ärenden inleds och handläggs

Handläggning av ärenden innefattar alla åtgärder som KTH vidtar från det att ett ärende inleds
till dess att det avslutas genom ett beslut. Begreppet ärende definieras inte i förvaltningslagen
men ett ärende kännetecknas av att det avslutas med ett beslut av något slag. (jfr sid. 24 i prop.
2016/17:180).
KTH är ett stort universitet, tillika förvaltningsmyndighet, vilket medför att ärenden inleds
inom vitt skilda delar av universitetet och på olika sätt, t.ex. genom en fråga, en ansökan eller
anmälan från en enskild, på initiativ av en medarbetare eller genom beslut från annan
myndighet.
Ärenden handläggs enligt bestämmelserna i bland annat förvaltningslagen, högskolelagen,
högskoleförordningen och myndighetsförordningen.
I förvaltningslagen finns grunderna för god förvaltning (5-8 §§), allmänna krav på
handläggningen av ärenden (9-18 §§), hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in
(19-22 §§), beredning av ärenden (23-27 §§), myndighetens beslut (28-35 §§), rättelse och
ändring av beslut (36-39 §§) och överklagande (40-49 §§).
Inom universitetet bör det finnas handläggningsordningar som beskriver hur ärendetyper
handläggs.
Nedan följer urval av krav på handläggning av ärenden, med utgångspunkt i förvaltningslagen,
och med förtydliganden i vissa delar kring vad som gäller vid KTH.
10.2 Jäv

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet
avgörs. Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen.
10.3 Beredning

Ärendet ska beredas, vilket innebär att det ska tillföras tillräckligt med underlag inför beslutet.
Det görs bland annat genom insamlande av information, synpunkter, expertutlåtanden och
genom att ärendet blir belyst från olika perspektiv. Uppgifter som kan ha betydelse för beslutet
ska dokumenteras. Beredning av ärenden beskrivs generellt i förvaltningslagen vad gäller
utredningsansvaret, kommunikationsskyldighet, remissförfarande och dokumentation av
uppgifter.
I en handläggningsordning kan det närmare framgå hur ärendet bereds och med vilka. I andra
fall kan ärendet beredas på följande sätt.
10.3.1 Utkast till beslut tas fram

Ett utkast till beslut utarbetas så snart det finns tillräckligt med underlag i ärendet. Om ärendet
tillhör flera organisatoriska enheters ansvarsområden bör utkastet utarbetas inom den
organisatoriska enhet till vilket ärendet huvudsakligen hör. Övriga berörda organisatoriska
enheter ska beredas möjlighet att lämna synpunkter eller på annat sätt involveras i arbetet
innan synpunkter enligt 10.3.2. hämtas in.
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10.3.2 Hämta in synpunkter

När det finns ett utarbetat utkast till beslut ska synpunkter hämtas in från den eller de som kan
beröras av beslutet. Inhämtande av synpunkter görs normalt genom e-postutskick och möten.
Även den som beslutar i ärendet bör involveras eller informeras. Se även 10.4. nedan om
studentinflytande.
10.3.3 Förslaget bearbetas

Efter en sammanvägd bedömning av synpunkterna görs eventuell bearbetning i förslaget. Ibland
kan det bli aktuellt att på nytt hämta in synpunkter från de som redan involverats enligt 10.3.2,
till exempel om de ändringar som gjorts förändrar förslaget på ett betydande sätt. Det kan också
bli aktuellt att hämta in synpunkter från andra personer än de som redan involverats.
10.3.4 Beredningen avslutas

Beredningsarbetet avslutas när det finns ett slutligt förslag (se även 10.4. och 10.5). Innan eller
när ärendet anmälts för beslut kan det vara lämpligt att informera den eller de som deltagit i
handläggningen av ärendet om det slutliga förslaget.
10.4 Studentrepresentation vid beredning eller beslut

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har
betydelse för utbildningen eller studenternas situation (se 2 kap. 7 § högskolelagen).
Se även avsnitt 9 och styrdokument om studentinflytande.
10.5 Personalsamverkan

Arbetsgivaren har bland annat förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om viktigare
förändringar av verksamheten (se 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet).
Det lokala kollektivavtalet samverkan för utveckling vid KTH reglerar närmare hur samverkan
ska ske.
10.6 Föredragning

I 20 § myndighetsförordningen finns följande bestämmelse:
20 § Ärendena skall avgöras efter föredragning.
I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten bestämma att ärenden som avgörs av
någon annan person än myndighetens chef inte behöver föredras.
Myndighetschefen får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet
hunnit föredras.

Med föredragning menas att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande av ett
skriftligt förslag till beslut presenterar detta genom redovisning för den person eller de personer
som ska fatta beslutet. Redovisningen sker normalt muntligt.
Ärenden som beslutas av universitetsstyrelsen, rektor, prorektor, vicerektor, skolchef,
universitetsdirektör, personalansvarsnämnden, disciplinnämnden och fakultetsrådet avgörs
efter föredragning. Ärenden som ska avgöras av andra behöver inte föredras.
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10.7 Beslut och beslutsförhet

Beslut fattas av en befattningshavare (exempelvis rektor eller skolchef) eller av flera gemensamt
(exempelvis universitetsstyrelsen) (jfr 28 § förvaltningslagen).
Om inget annat anges är ett organ beslutsfört när minst hälften av ledamöterna är närvarande,
däribland ordföranden eller vice ordföranden. Utöver detta gäller för grupper sammansatta med
en majoritet av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter att för beslutsförhet krävs
att majoriteten av de närvarande är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta.
Ärenden får handläggas vid telefonmöte alternativt videokonferens, när det organet finner det
lämpligt. Beträffande beslutsförhet vid sådana möten ska vad som sagts ovan gälla, varvid den
som deltar på distans betraktas som närvarande.
10.7.1 Avvikande mening

Den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet
har alltid rätt att få en avvikande mening antecknad.
En avvikande mening ska anmälas innan myndigheten expedierar beslutet eller på annat sätt
gör det tillgängligt för utomstående. Om beslutet inte ska göras tillgängligt för utomstående, ska
anmälan göras senast när beslutet får sin slutliga form.
10.8 Underrättelse av beslut

Den som är part i ett ärende ska så snart som möjligt underrättas om det fullständiga innehållet
i beslutet (se 33 § förvaltningslagen).
Beslut som inte rör enskilda ska spridas inom universitet i den utsträckning som krävs för att
beslutet ska bli känt.
10.9 Dokumenthantering

Myndighetens dokumenthantering regleras bland annat genom tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).
Handlingar i ärendet hanteras enligt KTH:s informationshanteringsplan och andra
styrdokument om dokumenthantering. Av dessa styrdokument framgår om handlingarna ska
diarieföras eller hanteras på annat sätt samt om de ska bevaras respektive gallras.
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11 Delegering av beslutanderätt
11.1 Delegering av beslutanderätt

Rätten att fatta beslut tillkommer enligt högskoleförordningen universitetsstyrelsen och rektor
samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden samt den som utsetts att vara
examinator.
Universitetsstyrelsen och rektor kan skriftligen delegera beslutanderätt till såväl behörigt
underorgan som till funktion på underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är
tillåten om inte annat är särskilt föreskrivet eller beslutat.
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Utse ledamöter och ledningspersoner
12 Utseende av ledamöter och personer till ledningsuppdrag
Processen för att utse personer till ledningsuppdrag på alla nivåer inom KTH ska säkerställa att
män och kvinnor utses efter lämplighet och kompetens, att en balanserad könsfördelning
uppnås och att den mångfald av personer med erfarenheter och tidigare karriärer från stora
delar av världen som finns på KTH tas tillvara. Utgångspunkten är alla medarbetares lika värde
och möjligheter till delaktighet i verksamheten.
12.1 Hur universitetsstyrelsen utses

I 2 kap. 4 § högskolelagen finns följande bestämmelse:
4 § Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor ska ingå i styrelsen. Lärare och
studenter vid högskolan har rätt att utse ledamöter i styrelsen. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
antalet sådana ledamöter och om hur de ska utses. Regeringen utser övriga ledamöter i styrelsen.
Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

I 2 kap. 7 - 7 b §§ högskoleförordningen finns ytterligare bestämmelser om hur styrelsens
ledamöter utses. I bestämmelserna framgår bland annat att


Andra styrelseledamöter än rektor ska utses för en bestämd tid, högst tre år.



Lärarna har rätt att utse tre ledamöter genom val inom högskolan.



Studenterna har rätt att utse tre ledamöter.



Regeringen utser två nomineringspersoner, varav en efter förslag från högskolan, som
ska lämna förslag på ordförande och de ledamöter som ska utses av regeringen.



Företrädarna för de anställda utses enligt bestämmelserna i
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Vid KTH gäller därutöver att


Rektor beslutar, efter beredning av fakultetsrådet, om närmare föreskrifter om
valförfarandet vad gäller val av ledamöter som representerar lärare i styrelsen.



Rektor lämnar till regeringen förslag på den nomineringsperson som avses i 2 kap. 7 b §§
högskoleförordningen.



Universitetsstyrelsen utser en vice ordförande inom sig, normalt vid styrelsens första
möte under en ny mandatperiod.
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12.2 Hur rektor anställs och hur prorektor utses

I 2 kap. 8 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse
8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för
högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.
Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det
sätt som styrelsen har bestämt.
I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som
manliga kandidater.
Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

I 2 kap. 11 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse
11 § Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller
behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Behörighetskraven finns i 4 kap. högskoleförordningen och i anställningsordning vid KTH.
I 2 kap. 10 § högskoleförordningen finns följande bestämmelse
10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i
tjänst.
Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.
Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.

Vid KTH gäller att rektors ställföreträdare (benämnd prorektor) utses för en period om högst
sex år. Prorektor får utses på nytt högst två gånger om vardera högst tre år.
12.2.1 Nomineringskommitté

En nomineringskommitté ska bereda universitetsstyrelsens förslag till regeringen om vem som
bör anställas som rektor samt föreslå för styrelsen vem styrelsen bör utse till prorektor.
Nomineringskommittén får ta hjälp av rekryteringsstöd i den utsträckning kommittén bedömer
lämpligt.
Sammansättning och beslutsförhet
Nomineringskommittén ska bestå av en ordförande och upp till sju andra ledamöter.
Universitetsstyrelsens ordförande eller vice ordförande ska vara kommitténs ordförande. De
andra ledamöterna utses enligt avsnitt 12.2.2. nedan. Studenterna har rätt att vara
representerade med två ledamöter och utses enligt studentkårsförordningen (2009:769).
Arbetstagarorganisationerna har rätt att gemensamt utse en ledamot.
I nomineringskommitténs arbete med att föreslå prorektor utökas kommittén med en ledamot.
Den utökade ledamoten ska vara den som universitetsstyrelsen föreslagit som rektor.
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Nomineringskommittén är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande,
däribland ordföranden. Om det blir lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
12.2.2 Förslag på vem som bör anställas som rektor

Arbetet ska påbörjas omkring två år innan beräknad tillträdesdag. Universitetsdirektören ska
lämna förslag på en tidsplan till universitetsstyrelsen, som fastställer den.
Nomineringskommittén bildas
Universitetsstyrelsen ska besluta om att inrätta nomineringskommittén och utse ordförande för
kommittén samt utse en ledamot som ska ha anställning hos annan arbetsgivare än KTH (s.k.
företrädare för allmänna intressen).
När nomineringskommittén är bildad ska fakultetsrådet utse två ledamöter bland universitetets
lärare och forskare och universitetsdirektören ska utse en ledamot bland universitetets teknisk
administrativa personal. Arbetstagarorganisationerna har rätt att gemensamt utse en ledamot
och studenterna har rätt att utse två ledamöter.
Nomineringskommitténs arbete
Nomineringskommittén ska kontinuerligt hålla universitetsstyrelsen informerad under arbetets
gång.
Nomineringskommittén ska lämna förslag på en anställningsprofil (för rektor) till
universitetsstyrelsen, som fastställer den. Efter fastställandet ska anställningen annonseras i
minst tre veckor.
Efter ansökningsperioden ska nomineringskommittén intervjua sökande och lämna förslag till
styrelsen på vem som styrelsen bör föreslå som rektor. Nomineringskommittén ska i samband
med att förslaget lämnas redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.
Efter att styrelsen godkänt förslaget ska universitetets anställda, studenterna och
arbetstagarorganisationerna höras om förslaget. Nomineringskommittén ska anordna
presentation av förslaget och i samband med det inhämta skriftliga synpunkter från
universitetets lärare, övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna.
Därefter lämnar nomineringskommittén slutligt förslag till styrelsen. I samband med det ska
nomineringskommittén också redogöra för hur lärarna och övriga anställda, studenterna och
arbetstagarorganisationerna har hörts och vad som framkommit i samband med det samt
redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.
Universitetsstyrelsen beslutar om att föreslå att regeringen beslutar om att anställa föreslagen
person som rektor.
12.2.3 Förslag på vem som bör utses till prorektor

Efter att universitetsstyrelsen beslutat om att föreslå för regeringen att anställa rektor ska
styrelsen uppdra åt nomineringskommittén att påbörja arbetet med att föreslå blivande rektors
ställföreträdare (prorektor). I detta arbete ska föreslagen rektor ingå som ledamot i
nomineringskommittén, enligt 12.2.1.
Nomineringskommittén ska kontinuerligt hålla universitetsstyrelsen informerad under arbetets
gång.
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Nomineringskommittén ska lämna förslag på en anställningsprofil (för prorektor) till
universitetsstyrelsen, som fastställer den.
Innan nomineringskommittén lämnar slutligt förslag till universitetsstyrelsen på vem som bör
utses till prorektor ska nomineringskommittén anordna presentation av förslaget och i samband
med det inhämta skriftliga synpunkter från universitetets lärare, övriga anställda, studenterna
och arbetstagarorganisationerna.
Därefter lämnar nomineringskommittén slutligt förslag till styrelsen. I samband med det ska
nomineringskommittén också redogöra för hur lärarna, övriga anställda, studenterna och
arbetstagarorganisationerna har hörts och vad som framkommit i samband med det samt
redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.
Universitetsstyrelsen beslutar om att utse föreslagen person till prorektor för viss tid.
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12.3 Hur fakultetsrådet utses
12.3.1 Valberedning

Valberedningen har i uppdrag att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet.
Valberedningen ska även föreslå vilka av ledamöterna som ska vara dekanus och prodekanus.
Valberedningen ska bestå av en ordförande och fem ledamöter. Ordförande och minst fyra av
ledamöterna ska ha anställning som professor eller lektor vid KTH. Studenterna har rätt att vara
representerade med en ledamot i valberedningen.
Avgående fakultetsråd utser ordförande och ledamöterna i valberedningen till nästkommande
mandatperiod. Ledamot i fakultetsrådet eller universitetsstyrelsen får inte samtidigt vara
ledamot i valberedningen. Inte heller den som har förordnande eller uppdrag i KTH:s ledning
får ingå.
12.3.2 Hur ledamöterna i fakultetsrådet utses

De sju ledamöter som representerar lärare och forskare utses genom val. För att vara valbara
ska dessa ledamöter vara anställda som professor (dock inte adjungerad professor eller
gästprofessor) eller lektor vid KTH. Rektor fastställer valresultatet och utser dekanus och
prodekanus.
De tre ledamöter som ska ha anställning hos annan arbetsgivare än KTH ska bidra med externa
perspektiv/aspekter. Rektor utser dessa ledamöter efter förslag från valberedningen och efter
hörande av dekanus.
Ledamöterna utses för en mandatperiod om fyra år.
En ledamot får inte sitta i fakultetsrådet mer än två på varandra följande mandatperioder. Avgår
ledamot under mandattiden, har fakultetsrådet rätt att, efter förslag från valberedningen, utse
ledamot som representerar lärare och forskare för resten av mandatperioden. Avgår ledamot
som har anställning hos annan arbetsgivare än KTH utser rektor ny ledamot för den tid som är
kvar av mandatperioden.
Rektor beslutar om valförfarandet efter beredning av fakultetsrådet.
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12.4 Hur skolchef och vice skolchef(er) utses
12.4.1 Behörighet

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.
12.4.2 Nomineringsgrupp lämnar förslag på skolchef och viceskolchef(er)

En av rektor inrättad nomineringsgrupp lämnar förslag till rektor på vem som bör utses till
skolchef och vem eller vilka som bör utses till vice skolchef(er). Nomineringsgruppen ska
utarbeta kravprofil för respektive uppdrag och verka för nomineringsarbetet blir transparent
och att skolans personal och studenter ges möjligt att komma till tals i arbetet.
Nomineringsgruppen ska ha den sammansättning och de uppgifter i övrigt som rektor beslutar.
12.4.3 Beslut om utse skolchef

Rektor beslutar om att utse skolchef. En skolchef får utses för en period om högst fyra år och
förordnandet får förlängas. Den sammanlagda tiden får dock omfatta högst åtta år.
12.4.4 Beslut om att utse vice skolchef

Rektor beslutar 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.
12.5 Hur universitetsdirektör anställs

Rektor beslutar om anställning av universitetsdirektören.
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Inledning
I KTH:s utvecklingsplan för 2018 till 2023 går att läsa, ”Campusutvecklingen ska bedrivas
med hållbarhet som ledstjärna. Ekologiska och sociala värden med KTH:s olika
campusmiljöer ska lyftas fram. Campusmiljöerna ska vara skyltfönster för forskningen och
visa upp innovativa lösningar. KTH:s egna direkta och indirekta miljöpåverkan ska minska,
och hållbar utveckling integreras i styrnings- och uppföljningsprocesser.”
Under 2020 och 2021 har KTH likt övriga samhället påverkats starkt av pandemin covid-19.
Under 2020 gick stora delar av undervisningen över från salsundervisning till digital för att
till höstterminen 2021 återgå till campusförlagd undervisning. Fortsatt präglas campuslivet
och arbetsplatsen av pandemin. Likt övriga lärosäten pågår nu inom KTH en diskussion om
hur framtidens arbetsplats och studiemiljöer kommer att förändras med ett ändrat och mer
digitalt arbetssätt. Resultatet av dessa diskussioner kommer att påverka KTH:s framtida
lokalförsörjning.
Programmet för framtidens utbildning har många beröringspunkter med lokalförsörjningen
vid KTH. Det arbete som nu inleds inom ramen för programmet kan komma att påverka
planeringen.
I planeringsförutsättningarna för 2023-2025 som universitetsstyrelsen fattar beslut om vid
mötet den 17 juni 2022 framgår att omvärldsläget och effekter av pandemin påverkar KTH:s
ekonomi. Universitetsstyrelsen har sedan tidigare lyft frågan om KTH:s andel av
lokalrelaterade kostnader i förhållande till omsättningen. Riksbankens prognoser om
inflation för 2022 och 2023 gör frågan om kostnadskontroll gällande KTH:s lokaler än mer
aktuell.
Indexuppräkningar av KTH:s hyresavtal påverkar fullt ut av den nuvarande inflationen och i
maj 2022 beräknas KTH:s lokalrelaterade öka med tio procent inför 2023 till följd av detta.
KTH räknar i nuläget inte med någon motsvarande ökning i anslag till följd av den kraftiga
inflationen. Det finns en viss koppling i framtida pris- och löneomräkning i och med att
omräkningstalen för lokalkostnader tar hänsyn till 70 procent av förändring av
konsumentprisindex.

1 Lokalförsörjningsplan
Lokalförsörjningsplanen är tillsammans med Campusplanen redskap och handlingsplan för
lokalplaneringen i ett längre perspektiv. Lokalförsörjningsplanen beskriver nuvarande
lokalbestånd, beslutade eller planerade projekt samt lokalrelaterade kostnader för
innevarande år men ger även en prognos för kostnadsutveckling under planeringsperioden
samt belyser andra områden som berör lokalplaneringen. Den beskriver strategiska
målsättningar såsom vilka byggnader KTH på sikt bör lämna, eventuella behov av
tillförhyrning, eller på sikt förändrad användning av byggnader. Lokalförsörjningsplanen
omfattar tre år och fastställs normalt årligen av universitetsstyrelsen.
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En effektivisering och översyn av universitetets lokaler är en ständigt pågående process med
målet att skapa flexibla och konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer med hög
kvalitet.
KTH:s lokalförsörjningsplan har fokus på ekonomiska förutsättningar och ger en översiktlig
bild av pågående, beslutade och planerade investeringar i KTH:s lokaler. I
lokalförsörjningsplanen finns även ett antal förslag på möjliga aktiviteter för
kostnadskontroll. Mer detaljerade beskrivningar av KTH:s fem campusområden,
investeringar i KTH:s lokaler samt kopplingar mot exempelvis KTH:s hållbarhetsmål och
digitaliseringspolicy ges i bilaga.

2 Lokalbestånd
2.1

KTH:s lokalbestånd vid utgången av 2021

KTH har verksamhet inom fem olika campusområden i Stockholmsområdet, KTH Campus,
KTH Kista, KTH Flemingsberg, KTH Solna och KTH Södertälje och planerar inte för någon
förändring gällande detta. KTH:s huvudsakliga hyresvärd är Akademiska Hus AB, i
Flemingsberg och Södertälje är Hemsö respektive Samhällsbyggnadsbolaget fastighetsägare
och hyresvärdar. Inom KTH Solna hyr KTH lokaler i andra hand av Karolinska institutet
KTH tecknar i normalfallet tioåriga hyresavtal i samband med den första avtalsperioden.
Enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning ska universitet och
högskolor inhämta regeringens medgivande om hyresavtalens löptid är längre än tio år. KTH
har tre avtal med hyresavtal med löptid längre än tio år. Avtalen med längre löptid än tio år
gäller Flemingsberg med löptid till 2036, Arkitekturskolan 43:4A och KTH Entré 43:4B
Drottning Kristinas Väg 2-8 med löptid till 2035 och 43:23 Brinellvägen 8 med löptid till
2027. (2027). Därutöver ansöker KTH om att få teckna ett 15 årigt hyresavtal gällande 43:9
Lindstedtsvägen 24 med en löptid till 2036.
Vid utgången av 2021 uppgick KTH:s lokalbestånd totalt till ca 292 000 m², exklusive
student- och gästforskarbostäder. Drygt 41 000 m² hyrs ut i andrahand till bland andra Röda
Korsets Högskola, Stockholms universitet och Karolinska institutet.
I tabell 1 åskådliggöras arean per campus. KTH Campus inkluderar även AlbaNova- och
Albanoområdet.
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Tabell 1: Area per campus

Campus
KTH Campus

Area (m²)
234 934

KTH Flemingsberg

13 823

KTH Kista

19 444

KTH Södertälje
KTH Solna
Övrigt
Summa
2.2

8 376
15 688
168
292 433

Disponibla lokaler

I KTH:s lokalbestånd finns disponibla lokaler som inte är upplåtna till någon specifik
verksamhet. I december 2021 var den kategorin 4 400 m², vilket är ca 1,5 procent, av det
totala lokalbeståndet och en minskning från tidigare år. En lokalreserv på 2 till 3 procent bör
finnas för att kunna hantera plötsliga förändringar i verksamhetens lokalbehov. Till
disponibla lokaler räknas också de lokaler som används för evakuering av verksamhet vid
större renoveringar och hyresgästanpassningar. Disponibla lokaler kan under kortare
perioder hyras ut till externa verksamheter koppling till någon av KTH:s skolor.
2.3

KTH-gemensamma lärandemiljöer

KTH-gemensamma lärandemiljöer finns inom KTH:s fyra av fem campusområden. Ett beslut
förbereds för närvarande om en gemensam modell att fördela lokalrelaterade kostnader
genom, där i så fall dessa lärandemiljöer kommer att hanteras likartat oavsett campusområde.
Till kategorin KTH-gemensamma lärandemiljöer hör övningssalar, hörsalar, datorsalar,
grupprum och öppna studieytor, lokaler som är generellt utformade för att passa samtliga
utbildningsprogram. Lärosalarna schemaläggs och är bokningsbara via TimeEdit, KTH:s
lokalbokningssystem. Salarna debiteras per timme.
Totalt utgör utbildningslokalerna nästan 14 procent, ca 42 000 m², av det totala
lokalbeståndet. Kostnaden för KTH-gemensamma lärandemiljöer finansieras via intäkter
baserat på bokningar i lokalbokningssystemet TimeEdit och avlyft från
grundutbildningsanslaget. Till följd av det planerade införandet av en gemensam modell att
fördela lokalrelaterade kostnader går det i dagsläget inte att beräkna kostnaden för de KTHgemensamma lärandemiljöerna inför 2023, inte heller de intäkter som kommer att uppstå via
TimeEdit och som avlyft från grundutbildningsanslaget. Inför 2022 beräknades avlyftet till
119,0 mnkr och skolorna erhöll 29,6 mnkr i så kallat Off-campusbidrag. En del av offcampusbidraget är för att finansiera KTH-gemensamma lärandemiljöer inom campus utanför
KTH Campus.
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3

Förändringar i lokalbeståndet 2022 till 2025

KTH:s lokalbestånd förändras löpande, dels genom att lokaler tillkommer och att lokaler
lämnas men också genom investeringar i KTH:s lokaler.
Under 2021 genomfördes en förstudie till lokalförsörjningsplan för SciLifeLab:s verksamhet i
KTH Solna som visar att lokalbeståndet kommer att behöva öka framöver. Lokalerna nyttjas
av KTH, Karolinska institutet och Stockholms universitet. Det kommer att påverka
utvecklingen av KTH:s lokalrelaterade kostnader samt intäkter för uthyrning i andra hand.
Effekter av detta har inte beaktas i detta dokument.
3.1

Tillkommande lokaler/omförhandlade hyresavtal
•

I byggnad 43:20, Drottning Kristinas väg 30, lämnade KTH kontorslokaler under
2020. De kvarstående KTH-gemensamma lärandemiljöerna renoveras under 2022
och KTH har tecknat ett nytt hyresavtal gällande dessa. Avtalet gäller från och med
20230101 med en hyra om 7,4 mnkr vilket ger en kostnadsökning om strax över 2
mnkr/år.

•

2023-06-01 tar KTH 2 000 m² i bruk på Lindstedtsvägen 24. Hyreskostnaden är 8,4
mnkr/år.

•

KTH får tillträde till det renoverade kemikvarteret 2024. Hyreskostnaden ökar med 7
mnkr och blir 22,8 mnkr/år från och med 2024-02-01.

•

KTH har tecknat avtal om att bygga en Skyway mellan AlbaNova och Albano Hus 3.
Hyran för Skyway är 2 mnkr/år från och med 2023-03-01.

3.2

3.3

Lämnade lokaler
•

KTH har valt att inte förlänga ett hyresavtal gällande 1800 m² i Kista, avtalet gäller till
och med 2022 års utgång. Att KTH lämnar dessa lokaler ger en minskad hyreskostnad
om 3,5 mnkr/år.

•

KTH har valt att inte förlänga ett hyresavtal på Drottning Kristinas väg 51 och
verksamheten flyttar in i nyrenoverade labb och kontor på Teknikringen 30. Att KTH
lämnar dessa lokaler ger en minskad hyreskostnad om 1,26 mnkr/år.
Hyresavtal som går att omförhandla eller säga upp mellan 2022 och 2025

Av de hyresavtal som förfaller under perioden kommer de flesta att omförhandlas då det är
lokaler som krävs för KTH:s fortsatta verksamhet. Totalt förfaller mer än 25 av KTH:s
hyresavtal under planeringsperioden. Det gäller exempelvis huvudbyggnaden, lokaler inom
SciLifeLab, fem avtal inom AlbaNovaområdet, hus 3 i Albano samt lokaler för KTH Södertälje.
Erfarenheten från hyresförhandlingar är att hyresvärden brukar vilja höja hyresnivån i
samband med hyresförhandlingen.
I samband med hyresförhandlingar kommer KTH fortsatt att driva frågan om att indexuppräkning endast ska ske med 70 procent av indexförändringen. Argumentet till detta är att
det finns en viss koppling i framtida pris- och löneomräkning i och med att omräkningstalen

5 (12)

för lokalkostnader tar hänsyn till 70 procent av förändring av konsumentprisindex.
Indexuppräkning av avtal med mer än 70 procent av förändring av konsumentprisindex
innebär att KTH årligen får binda en större del av sina anslagsmedel till ökade
hyreskostnader.
I samband med hyresförhandlingar kommer KTH även fortsatt att driva frågan om att avtal,
där det funnits ett tillägg för en genomförd investering, ska förhandlas om till en lägre nivå
när investeringen är avbetalad. Argumentet till detta är att KTH annars får betala för en
genomförd investering, om och om igen.
3.4

Lokalrelaterade investeringar till och med 2025

KTH:s huvudsakliga hyresvärd Akademiska Hus AB tillämpar sedan en tid tillbaks en modell
som innebär att hyrespåverkande investeringar i KTH:s lokaler upp till 5 mnkr debiteras KTH
som en tilläggshyra medan investeringar över 5 mnkr resulterar i ett omförhandlat hyresavtal
eller som ett tilläggsavtal i de fall den återstående förhyrningstiden understiger tre år.
Investeringar i KTH:s lokaler för vilka KTH själv ska betala, så kallad förbättringsutgift i
annans fastighet, anläggningsförs i enlighet med KTH:s riktlinjer. Aktiviteter understigande
0,5 mnkr kostnadsförs medan aktiviteter däröver blir en anläggningstillgång som i
normalfallet skrivs av under 10 år.
KTH:s lokalbestånd utvecklas löpande. Det finns pågående, beslutade och planerade
lokalrelaterade investering under perioden.
I samband med investeringar i KTH:s fastigheter sker ofta även investeringar i exempelvis
inredning och AV-utrustning. Direkta kostnader och avskrivningar relaterat till detta finns
inte med i det som KTH i dagsläget benämner som lokalrelaterade kostnader. I beskrivningen
nedan av pågående, beslutade och planerade investeringar under perioden kan inslag av den
typen av kostnader ingå. KTH arbetar för en tydligare beslutsprocess rörande investeringar
vilket kommer att innebära att det framöver ges möjlighet att särskilja dessa.
3.4.1
•

Pågående och beslutade
KTH har tecknat avtal med Akademiska hus om en byggnation av en så kallad skyway
mellan Albano Hus 3 och AlbaNova. Hyran för denna skyway beräknas kosta KTH 2
mnkr/år. Kostnaden delas mellan KTH och SU. Preliminär inflytt är 2023-03-01.

•

I samband med att Akademiska hus renoverar de KTH-gemensamma
lärandemiljöerna i byggnad 43:20, Drottning Kristinas väg 30, tillkommer kostnader
för inredning, AV-utrustning och säkerhet och tele/data. Dessa beräknas till cirka 14
mnkr.

•

Renovering av den gamla reaktorhallen, R1, 90:1, Drottnings Kristinas väg 51, pågår
och beräknas uppgå till cirka 4 mnkr vilket även inkluderar kostnader för inredning
och AV-utrustning.

•

I huvudbyggnaden 43:3 pågår ett större etappindelat projekt där befintliga lärosalar
renoveras och uppdateras med moderna tekniska lösningar. Projektet väntas avslutas
under 2023.
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•
3.4.2

Inom KTH pågår utbyte av det äldre nyckelsystemet till elektroniska lås, bytet
beräknas kosta 15-18mnkr.
Planerade

•

Datorsalar är en del av KTH-gemensamma lärandemiljöer. Under 2022 till 2025
beräknas 350 datorer att bytas ut årligen till en kostnad om drygt 6,5 mnkr per år.
Beloppet kan komma att bli ännu högre till följd av omvärldsfaktorer.

•

KTH har en underhållsplan för 2018 till 2025 gällande de KTH-gemensamma
lärandemiljöerna. Underhållsplanen talar om kostnader med i genomsnitt 50 mnkr/år
och i beloppet ingår även investeringar i inredning och AV-utrustning.

•

Fastighetsavdelningen planerar även för ett antal mindre åtgärder inom skyltning,
tillgänglighet och skötbord. Kostnaden uppskattas till 4-5 mnkr

•

Ett serverrum för SciLifeLab planeras att iordningsställas på AlbaNova, kostnaden
uppskattas till cirka 10 mnkr.

•

Tillsammans med ITM-skolan planerar Fastighetsavdelningen att genomföra
renovering av delar av 43:35, Brinellvägen 23. Kostnaden uppskattas till mellan 25-50
mnkr.

4 Student- och gästforskarbostäder
KTH har möjlighet att hyra ut student- och gästforskarbostäder i andra hand i enlighet med
förordningen om lokalförsörjning och ett särskilt regeringsbeslut. KTH nyttjar den
möjligheten.
KTH har inte krav på full kostnadstäckning när det gäller uthyrning av student- och
gästforskarbostäder i andra hand. Inför 2023 beräknas KTH att finansiera kostnader för
student- och gästforskarbostäder som inte finansieras av extern fakturering med 12 mnkr.
Beloppet gäller framför allt kostnader för den administrativa hanteringen och icke uthyrda
bostäder sommartid. I dagsläget finansieras detta underskott via täckningsbidrag.
KTH blockförhyr i dagsläget drygt 1 106 rum och lägenheter runt om i Stockholm vilka nyttjas
till uthyrning i andra hand som studentbostäder. För kommande år prognosticerar KTH att
behovet av studentbostäder fortsatt kommer att vara högt.
KTH blockförhyr i dagsläget cirka 290 lägenheter runt om i Storstockholm vilka nyttjas till
uthyrning i andra hand som gästforskarbostäder. För kommande år prognosticerar KTH att
behovet av gästforskarbostäder fortsatt kommer att vara högt.
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5 Lokalkostnader
KTH:s lokalkostnader omfattar förutom lokaler för KTH:s egen verksamhet även lokaler för
student- och gästforskarbostäder samt lokaler som hyrs ut i andra hand, till främst andra
lärosäten.
Det är en fortsatt stor efterfrågan på lokaler i Stockholm vilket i kombination med en snabbt
ökad inflation, stigande energipriser och kraftigt ökade produktionskostnader för
byggnationer och renoveringar innebär att KTH i dagsläget inte ser att lokalkostnaderna
kommer att sjunka de kommande åren utan tvärtom fortsatt öka.
Lokalkostnaderna har en stark korrelation till Sveriges inflation då hyresavtalens indexering
är kopplad till KPI. Även inför 2021 sågs oväntade kostnadsökningar i och med att KPI i
oktober 2022 blev 2,8 procent och Riksbanken har prognosticerat en inflation på cirka sex
procent för 2022.
De totala lokalkostnaderna uppgick till 973 mnkr för 2021 och har budgeterats till 972 mnkr
för 2022. I budgetarbetet inför 2022 beräknades indexuppräkningen till en något lägre nivå
än vad den blev. Prognosen för 2022 är därför att lokalkostnaderna kommer att uppgå till 982
mnkr.
Inför 2023 beräknas KTH:s lokalkostnader att öka med drygt tio procent och uppgå till 1 080
mnkr. I ökningen ingår även ökade kostnader för el, värme, kyla och vatten. I de beräknade
kostnaderna för 2023 och prognoser för de kommande åren har hänsyn tagits till kända
förändringar i KTH:s lokalbestånd. Se, 3 Förändringar i lokalbeståndet 2022 till 2025.
Utöver de direkta lokalkostnaderna, såsom exempelvis lokalhyra och kostnader för el, värme,
kyla och vatten enligt ovan, finns kostnader för städning i egen regi samt avskrivningskostnader för förbättringsutgift på annans fastighet m.m. De totala lokalrelaterade
kostnaderna beräknas till 1 165mnkr (1 063mnkr).
Tabell 2 nedan visar beräknade lokalrelaterade kostnader för 2023 och prognos för 2024 och
2025. Hyrorna beräknas att indexeras med 5,0 procent 2024 och 2,8 procent 2025. 1 2023 får
KTH åter tillträde till renoverade lokaler i 43:20, Drottning Kristinas väg 30 och våren 2023
ges tillträde till den nya bron mellan Albano Hus 3 och AlbaNova hus 3, den så kallade
skywayen. I prognosen för 2024 ingår även att KTH får tillträde till det renoverade
kemikvarteret. 2
KTH bedömer att ökningen sker i en högre takt än vad andra kostnader och intäkterna ökar
vilket medför att de lokalrelaterade kostnadernas andel av de totala kostnaderna kommer att
öka och riskerar att trycka ut andra nödvändiga satsningar. För att dämpa utvecklingen
behöver KTH genomföra ett antal åtgärder. I avsnitt 5.1 Möjliga åtgärder under perioden
2022-2025 redovisas ett antal möjliga åtgärder.
Lokalrelaterade kostnader att fördela inom KTH genom internprismodeller uppgår för 2023
till 932 mnkr (858 mnkr). Av dessa fördelas 879 mnkr via den planerade gemensamma
1
2

Antagandet bygger på prognoser om KPI från Riksbanken
Kostnaden ökar med 7 mnkr/år för ökad hyra.

8 (12)

internprismodellen och 41 mnkr fördelas inom SciLifeLab för KTH:s verksamhet. Därtill finns
12 mnkr för att finansiera KTH:s kostnader för student- och gästforskarbostäder som inte
finansieras av extern fakturering. I avsnitt 6 Fördelning av lokalrelaterade kostnader inom
KTH framgår fördelningen inom KTH.
Tabell 2. Lokalkostnader
miljoner kronor om inger annat anges
KTH:s lokalrelaterade kostnader

Budget Planering Prognos Prognos

2017 2018 2019 2020 2021

2022

2023

2024

2025

Lokalhyra (inkl. lokaler som KTH
hyr ut i andra hand och
student/gästbostäder)

737

790

815

862

880

893

980

1 036

1 065

Kostnader för el, värme, kyla,
vatten

48

54

57

50

61

51

61

64

66

Lokalvård, extern entreprenad
inkl. städmaterial

19

16

20

19

20

21

22

23

24

Lokaltillbehör och övriga
lokalkostnader

21

8

17

19

4

1

17

18

18

Reparationer avseende hyra
lokaler och byggnader

10

12

7

13

9

6

0

0

0

Avsättning för lokalkostnader

0

0

29

0

0

0

0

0

0

Summa lokalkostnader enligt
resultaträkning i årsredovisning

836

881

945

963

973

972

1 080

1 141

1 173

Årets avskrivningskostnader,
förbättringsutgift annans fastighet

33

40

40

49

54

57

53

56

57

Lokalvård i egen regi inom GVS

20

24

24

25

30

34

32

33

34

Summa lokalrelaterade kostnader

890

946

1 009 1 038 1 057

1 063

1 165

1 230

1 264

4 535 4 708 5 033 5 063 5 297

5 524

5 739

5 976

6 155

KTH:s kostnader i enlighet med
årsredovisningen
KTH:s lokalrelaterade kostnader
för student- och gästforskarbostäder samt intäkter för
uthyrning i andra hand*

184

210

254

225

199

205

232

244

250

KTH:s lokalrelaterade kostnader
att fördela via internprismodeller
mm.

706

736

755

813

859

858

932

985

1 013

KTH:s kostnader exkl. lokalrelaterade kostnader för studentoch gästforskarbostäder samt
intäkter för uthyrning i andra
hand*

4 351 4 498 4 779 4 838 5 098

5 319

5 507

5 732

5 905

Andel lokalrelaterade kostnader
av KTH:s verksamhet (procent)

16,2

16,1

17,0

17,2

17,2

16,4

15,8

16,8

16,8

* För uthyrning av lokaler i andra hand görs antagandet om att intäkter är lika med kostnader. För student- och gästforskarbostäder gäller inte krav
om full kostnadstäckning, därför har de faktiska lokalrelaterade kostnaderna räknats bort.
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5.1

Möjliga åtgärder för kostnadskontroll

För att frigöra resurser för utbildning och forskning krävs en förbättrad kostnadskontroll
gällande KTH:s lokalrelaterade kostnader. För att åstadkomma detta, och för att påverka det
belopp som ska fördelas inom KTH via en planerad gemensam internprismodell, finns det
några möjliga alternativ. Det handlar om att avstå från att förlänga hyresavtal som förfaller
till omförhandling under planeringsperioden, säga upp hyresavtal i förtid, omförhandla
hyresavtal i syfte att minska den förhyrda arean, att se över beläggningsgraden eller att avstå
från eller senarelägga olika investeringar. Många av alternativen kräver utredningar och
behöver sättas i relation till arbetet inom ramen för programmet Framtidens utbildning.
Några av de möjliga åtgärderna kan få effekt under planeringsperioden medan andra
förväntas nå effekt först senare.
5.1.1 Åtgärder som kan få effekt under planeringsperioden
De åtgärder som bedöms kunna få effekt redan under planeringsperioden är de som listas
nedan.
•

Inom KTH Campus, AlbaNovaområdet, finns två byggnader (hus 10 och 16) som
skulle kunna vara föremål för uppsägning i förtid. KTH:s hyresavtal för dessa två
byggnader sträcker sig till 2030-11-30. Den ena byggnaden hyr KTH ut i andra hand i
dagsläget och det andra är en byggnad med lågt nyttjande. I dagsläget betalar KTH 7
mnkr/år i hyra för dessa byggnader. En uppsägning innebär ofta en större
engångskostnad men på sikt en kostnadsbesparing. KTH har inlett dialog med
hyresvärden.

•

Inom KTH Campus finns det ett hyresavtal som kan sägas upp 221231 som därefter
skulle gälla i ytterligare nio månader. KTH bör utreda möjligheten att omlokalisera
den verksamhet som bedrivs i dessa lokaler och, om möjligt, inte förlänga
hyresavtalet. Detta behöver sättas i relation till utredningen om framtidens utbildning.
I dagsläget betalar KTH 9,2 mnkr/år i hyra för dessa lokaler.

•

Inom KTH Södertälje förhyr ITM-skolan lokaler sedan 2018. Lokalerna är
dimensionerade för en utbildningsvolym som verksamheten ännu inte uppnått. KTH
bör inleda förhandlingar med hyresvärden om att lämna ungefär 1 000 kvm av dessa
lokaler. I dagsläget betalar KTH 17 mnkr/år i hyra för 8 376 kvm. En minskad yta om 1
000 kvm skulle kunna innebära en kostnadsbesparing om 2 mnkr/år.

•

I samband med kommande hyresgästanpassningar ska större ombyggnader vara väl
motiverade. Återbruk av befintlig inredning och byggnadsdelar ska öka för att på så
sätt hålla nere kostnaderna.

•

KTH har en underhållsplan för 2018 till 2025 gällande de KTH-gemensamma
lärandemiljöerna. Genom att se över ambitionsnivån i denna underhållsplan finns
möjlighet till kostnadsbesparingar men detta behöver sättas i relation till arbetet inom
ramen för programmet Framtidens utbildning.

•

Lös inredning är ofta kostnadsdrivande. Genom en central hantering och en mer
standardiserad gestaltning av exempelvis kontorslokaler och att inredning ingår i den
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lokal som en verksamhet förhyr, minskar incitamentet att köpa nytt vid omflyttningar.
Därtill minskar kostnader för medflytt av möbler mm. i samband med omflyttningar.
Kostnader för inredning skulle därefter ingå i KTH:s modell för att fördela
lokalrelaterade kostnader. Fastighetsavdelningen föreslås få i uppdrag att utreda
detta.
5.1.2 Åtgärder som kan få effekt efter denna planeringsperiod
De åtgärder som bedöms kunna få effekt först efter planeringsperioden är de som listas
nedan.
•

Inom samtliga campus finns det anledning att se över beläggningsgraden i kontor i
och med att många medarbetare nu väljer att nyttja möjligheten till distansarbete upp
emot två dagar per vecka. KTH behöver utreda möjligheten till flexibel arbetsplats för
den som inte arbetar sin fulla tid vid något av KTH:s campusområden.

•

Det finns anledning att se över beläggningsgraden gällande KTH-gemensamma
lärandemiljöer i och med utredningen av framtidens utbildning men även med tanke
på hur stor del av KTH:s grundutbildningsanslag som binds till dessa.

•

Inom KTH Campus finns möjlighet att avstå från att förlänga hyresavtal inom två
byggnader. KTH bör utreda möjligheten att omlokalisera den verksamhet som bedrivs
i dessa byggnader och, om möjligt, inte förlänga hyresavtalen. I dagsläget betalar KTH
drygt 24 mnkr/år i hyra för dessa två byggnader.

6 Fördelning av lokalrelaterade kostnader inom KTH
Under 2022 avser rektor att fatta beslut om en gemensam internprismodell för fördelning av
lokalrelaterade kostnader inom KTH, med undantag för verksamhet inom SciLifeLab.
I tabell 2, avsnittet Lokalkostnader framgår hur stor andel av KTH:s lokalrelaterade
kostnader som kommer att fördelas inom KTH och via SciLifeLab. Inför 2022 beräknades
dessa till 858 mnkr och till följd av de kostnadsökningar som nu väntas beräknas
motsvarande belopp att uppgå till 933 mnkr under 2023 för att öka till 1 014 mnkr under
2025.
I tabell 3, nedan, illustreras hur denna ökning påverkar verksamheten inom KTH och vid
SciLifeLab. Inom SciLifeLab tillämpas en modell där hyran betalas utifrån area och sedan
tillkommer avgifter för tjänster och förbrukning, där vissa tjänster beror på area och andra
kostnader fördelas med andra fördelningsbaser och med att lokalerna nyttjas gemensamt av
KTH, Karolinska institutet och Stockholms universitet. Där tillkommer ytterligare kostnader
än de som specificeras nedan vid fördelningen. Det går därmed inte att dra ett likhetstecken
mellan de belopp som anges i tabell 3 och vad som faktiskt fördelas inom SciLifeLab. Fokus i
detta avsnitt är därför lokalrelaterade kostnader att fördela via en gemensam
internprismodell.
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Under 2022 borde 858 mnkr fördelas genom olika fördelningsmodeller. Inför 2023 planeras
932 mnkr att fördelas via olika fördelningsmodeller och för 2025 beräknas beloppet uppgå till
1 013 mnkr. Ökningen av det belopp som ska fördelas har sin grund i ökade kostnader för
KTH och är därmed något som verksamheten behöver ta höjd för i sin planering, även om
KTH initierar ett antal åtgärder för att nå kostnadskontroll på lång och kort sikt. I tabell 3
framgår fördelningen via en gemensam internprismodell, via SciLifeLab och via student- och
gästforskarbostäder.

I samband med införandet av en gemensam internprismodell kommer det att uppstå
omfördelningseffekter som behöver tas om hand både på kort och lång sikt, både inom skolor
och mellan skolor. På kort sikt handlar det om tillfälliga förstärkningar och på lång sikt
omfördelning av resurser. Resultatet av dessa omfördelningseffekter ska därför beaktas i den
kommande utredningen av KTH:s resursfördelningsmodeller. I det arbetet behöver 2022
utgöra ”basår”.

7 Lokalförsörjningsplanens koppling till
planeringsförutsättningarna
De övergripande ramarna för KTH:s lokalkostnader fastställs i planeringsförutsättningarna.
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”Campusutvecklingen ska bedrivas med hållbarhet som ledstjärna. Ekologiska och sociala värden
med KTH:s olika campusmiljöer ska lyftas fram. Campusmiljöerna ska vara skyltfönster för
forskningen och visa upp innovativa lösningar. KTH:s egna direkta och indirekta miljöpåverkan ska
minska, och hållbar utveckling integreras i styrnings‐ och uppföljningsprocesser.”


ur KTH Utvecklingsplan 2018–2023

Under 2020 och 2021 har KTH likt övriga samhället påverkats starkt av pandemin covid‐19. Under
2020 gick stora delar av undervisningen över från salsundervisning till undervisning på distans.
Praktiska laborationer som inte kunde utföras digitalt genomfördes i mindre grupper och anpassat
till alla rekommendationer från ansvariga myndigheter. Icke undervisande personal arbetade i
stor utsträckning hemifrån och livet på campus stannade av. Till höstterminen 2021 öppnade
campus åter upp men campuslivet och arbetsplatsen präglas fortsatt av pandemin. Likt övriga
lärosäten pågår nu inom KTH en diskussion om hur framtidens arbetsplats och studiemiljöer
kommer att förändras med ett ändrat och mer digitalt arbetssätt.
De största händelserna som berört KTH:s lokalbestånd har skett i det nya campusområdet Albano.
I april 2020 stod hus 3 i klart för inflytt av verksamheter från både KTH och Stockholm Universitet,
SU, och i december samma år förvärvade Akademiska hus fastigheten Kattrumpstullen 1 där KTH
tillsammans med SU bedrivit verksamhet sedan 2001 under benämningen Albanova
Fysikcentrum. Byggnationerna i området fortsätter under 2022 med succesiv inflyttning av
verksamhet från SU och av studenter till bostäder som hyrs ut av Svenska Bostäder.
I början av året tog KTH beslut om nya hållbarhetsmål för 2021‐2025 och klimatmål för 2021‐
2045. Ambitionsnivån är hög och avseende lokaler så är målet att i samverkan med
fastighetsägare under perioden öka effektiviteten i lokalanvändningen med 25 % räknat per
helårsstudent och per årsarbetskraft. Med detta som utgångspunkt har fastighetsavdelningen
under hösten 2021 genomfört ett antal workshops tillsammans med de fem skolorna och KTH:s
ledning. Varje skola har på ett ambitiöst sätt redogjort för den egna verksamhetens nuvarande
lokalbehov och för de kommande åren. Se avsnitt 10, ”Strategisk lokalplanering” .
Det finns fler vägar att gå när effektiviteten i lokalanvändandet ska öka. Att lämna lokaler och att
säga upp hyresavtal kan vara en väg men höstens gemensamma arbete visar att det valet inte är
självklart. I de flesta fall är hyresavtalen knutna till en byggnad och en byggnad innehåller oftast
flera olika verksamheter. Att flytta labbmiljöer och verkstäder och undervisningslokaler kräver
längre framförhållning än att flytta kontor. Det mer rimliga alternativet för större delen av KTH:s
verksamheter är att nyttja befintliga lokaler mer effektiv genom att ex göra labb och verkstäder
bokningsbara och tillgängliga över avdelnings‐ och skolgränser.
Under 2021 har fastighetsavdelningen tillsammans med Akademiska hus planerat för två större
projekt som båda startades 2022. I ”Sensorprojektet” ska ett stort antal sensorer placeras ut i bla
bokningsbara lokaler. I det andra projektet ”Digital tvilling” bygger Akademiska hus en digital
modell av KTH Campus Båda projekten har som mål att leda till ett effektivare lokalutnyttjande,
minskade lokalkostnaderna, optimerad energianvändningen och minskat klimatavtryck.
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1. Lokalförsörjning
KTH:s campus ska erbjuda studenter och anställda en arbetsplats utformad med omsorg om
människa och miljö. En kreativ och trygg arbetsplats som stimulerar till innovation och
utveckling med fokus på digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering och
jämställdhet. Den fysiska miljön, såväl inre som yttre, ska hålla god standard för utbildning,
forskning och samverkan i en bebyggelse med stora historiska, estetiska och miljömässiga
värden. Nya byggnader ska anpassas med hänsyn till den befintliga karaktären där material
och färgsättning skall väljas med omsorg. I ny‐ och ombyggnadsprojekt ska arbetet
tillsammans med studenter, anställda och fastighetsägare präglas av en tydlig hållbarhetssyn
och en styrning mot en minskad miljöpåverkan och effektiv lokalanvändning. Ambitionen är
att i nybyggnadsprojekten nå Miljöbyggnad guld och i ombyggnadsprojekten nå
Miljöbyggnad silver. För att nå dessa mål krävs ett engagemang från alla parter där valda
lösningar redovisas och följs upp.
KTH:s skolor förutsätts arbeta i nära samarbete med Gemensamt verksamhetsstöd GVS och
Fastighetsavdelningen för att medverka till lokaleffektiviseringar och för att hålla
lokalkostnaderna nere.

Det övergripande ansvaret för KTH:s lokalförsörjning har Fastighetsavdelningen. Avdelningen
ansvarar för att kartlägga lokalbehovet för KTH:s skolor och för den långsiktiga planeringen
och utvecklingen av KTH:s samtliga campus, och ansvarar också för säkerheten i lokalerna.
Avdelningen ansvarar för hyresförhandling och avtal med fastighetsägare, databaser för
hyresavtal och ritningar samt uthyrning av lokaler. I samtliga projekt med
hyresgästanpassningar i befintliga lokaler och i nyproduktion leder avdelningens
projektledare arbetet och ansvar för det interna projekteringsarbetet, samordning av KTH:s
konsulter och sakkunniga samt upphandling och inköp av inredning och utrustning.
Avdelningen ansvarar också för samtliga gemensamma grundutbildningslokaler på KTH
Campus vilket innefattar underhåll och utveckling av studiemiljöerna.
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2. KTH:s internprismodell
Rektor har fattat beslut om direktiv för utredning avseende KTH:s fördelning av lokalrelaterade
kostnader, V‐2021‐0502. Av beslutet framgår att Universitetsdirektören med hjälp av
Fastighetsavdelningen och Ekonomiavdelningen inom GVS genomfört en inledande utredning av
förutsättningarna för att införa en gemensam modell och att rektor efter dialoger med
skolcheferna konstaterat att det inte funnits förutsättningar att gå vidare med någon av de
befintliga modellerna utan att först genomföra en utredning och att fastställa mål och önskad
styrning genom fördelning av lokalkostnader.
I det beslutade direktivet framgår att de modeller som idag används beslutades 1997 och att det
inte är tydligt vilka mål modellerna är tänkta att styra mot. Modellerna, och därmed styrningen,
skiljer sig också åt mellan KTH:s olika campus, vilket inte kan förklaras av att verksamheterna har
olika förutsättningar utan snarare av historiska skäl, t.ex. att Campus Kista och Campus
Flemingsberg tidigare helt avsåg egna skolor.
Att KTH använder olika modeller försvårar möjligheten till en långsiktig lokalförsörjning då till
exempel ekonomiska effekter av större investeringar både kan belasta en enskild skola eller hela
KTH. Olika modeller innebär också att undervisningslokaler hanteras på olika sätt beroende av
campus, vilket riskerar att ge olika förutsättningar för utbildningen vid olika campus.

2.1 En reviderad modell 2022–2024
Genom att genomföra vissa förändringar i modellen erhåller KTH en effektiv och transparent
modell för att fördela lokalrelaterade kostnader från och med 2023. Målet är att lokalkostnader
ska vara förutsägbara och att förändringar som påverkar lokalkostnaderna ska vara transparenta
och tydliga.
En revidering och uppgradering av nuvarande modell är en förändring som måste genomföras
successivt. Den största förändringen är att införa en lokalkostnadsmodell som är gemensam för
KTH i sin helhet och oberoende av på vilket campus verksamheten är placerad. En modell för
fördelningen av lokalkostnader ut till institutioner och avdelningar är även den en stor
förändring. Införandet av en reviderad modell genomförs därför i två steg och nedan beskriv
detta generellt och övergripande.
Steg 1. 2022–2023
Gemensamma ytor på KTH Campus
Gemensamma ytor utanför den inre skalskyddsgränsen definieras som en egen ”kundgruppering”
i fastighetssystemet, precis som skolorna och GVS är sedan tidigare
Disponibla lokaler på KTH Campus
Disponibla lokaler definieras som en egen ”kundgruppering” i fastighetssystemet, precis som
skolorna och GVS är sedan tidigare. Kostnader för disponibla lokaler redovisas öppet och
eventuella förändringar i andelen disponibla lokaler kommer inte att påverka verksamheten inom
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skolorna och GVS löpande under året.

KTH:s lärandemiljöer, GRU‐lokaler
Oavsett vid vilket campus KTH‐gemensamma lärandemiljöer finns ska de hanteras på det sätt
som sker inom KTH Campus. Det innebär att de lokalrelaterade kostnader som förknippas med
dessa lokaler kostnadsförs på en egen organisatorisk enhet i ekonomisystemet tillsammans med
andra direkta kostnader som förknippas med de KTH‐gemensamma lärandemiljöerna, såsom
exempelvis avskrivningskostnader för inredning och utrustning. Verksamheten nyttjar lokalerna
genom att boka dem i Time Edit och betalar per timme enligt gällande taxa.
Steg 2. 2023–2024
Enhetlig hyressättning inom KTH – samtliga campus
Diskussionen om en gemensam modell för att fördela lokalrelaterade kostnader inom KTH har
pågått under flera år. I den reviderade framtida modellen är hyresbasen densamma oavsett
campus.
Internpris lokaler (IP) beräknas genom formeln: IP = kvalitetsfaktor * hyresbas per kvm *
korrektionsfaktor * kvm. Kvm är enskild area och dess andel av gemensamma ytor,
debiteringsbara ytor. Summan av IP är det belopp för lokalrelaterade kostnader som ska fördelas
inom KTH.
Korrektionsfaktor=typ av lokal
Kvalitetsfaktor= lokalens standard och skick
Laborativa miljöer
Inom KTH:s laborativa miljöer är variationen i lokalens utformning och funktioner idag större än
den var 1997. Våta och torra labb, digitala labb, makerspacelabb och verkstäder går inte längre
att samla inom begreppet labb. Ett labb kan idag ha normal takhöjd, men alla lokaler oavsett
funktion har korrektionsfaktor 1,2 om takhöjden är 6 m.
I den reviderade internprismodellen ska de laborativa miljöerna och verksamheten där
prioriteras. Samtliga lokaler som definieras som laborativa ska ges en korrektionsfaktor 0.8. För
övriga lokaltyper gäller korrektionsfaktor 1,0. Definitionen av labblokal/forskningsarea tas fram
av fastighetsavdelningen i samråd med skolorna.
Kontor, mötesrum mfl.
När lokalkostnaderna för de laborativa verksamheterna sänks innebär det en höjning av
lokalkostnaderna för övriga lokaltyper. Ett mer aktivt samarbete mellan fastighetsavdelningen
och skolorna ska leda fram till ett mer effektivt lokalutnyttjande.
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Intern hyressättning‐ enhetlig och gemensam modell för alla verksamheter
Genom fastighetssystemet kan de lokalrelaterade kostnaderna fördelas i enlighet med den
organisatoriska struktur som finns i ekonomisystemet. En gemensam modell att fördela
lokalkostnaderna likvärdigt för de fem skolorna och vidare ned på respektive projekt i
ekonomisystemet behöver arbetas fram. Uppdraget ska ges till arbetsgrupp ekonomi att
gemensamt ta fram en sådan modell.
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3. KTH:s fem campus
3.1 KTH Campus
KTH Campus, invid Valhallavägen, är KTH:s största campus. På en yta stor som Gamla Stan i
Stockholm finns en levande studentmiljö med bibliotek, caféer och restauranger i nära anslutning
till Nationalstadsparkens stora grönområde. På KTH Campus finns också ett flertal centrala
funktioner som är gemensamma för alla KTH‐studenter: kårhuset Nymble, idrottsverksamheten i
KTH‐hallen, KTH Entré med studentservice, Rektor och Universitetsförvaltning. Idag finns här
flertalet av KTH:s civilingenjörsutbildningar och här huserar även Dans‐ och cirkushögskolan,
Försvarshögskolan och Operahögskolan samt ett flertal företag och forskningsinstitut.
KTH Campus är KTH:s äldsta campus. Det är en arkitektoniskt genomarbetad miljö av hög klass. De
rumsliga kvaliteterna är många och byggnaderna är inbäddade i en rik, uppvuxen grönska.
Bebyggelsen och miljön är starka, identitetsskapande symboler för KTH.



Campusutveckling och lokalplanering

Expansionsmöjligheten på KTH Campus är begränsad och i detaljplanen för området finns det
endast två byggrätter för nya institutionsbyggnader. I dagsläget har KTH inga planer för nya
byggnader.
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3.2 KTH Kista
I Kista har del av EESC‐skolan lokaler och här återfinns stora delar av KTH:s IT‐relaterade
verksamhet. Lokalerna i Kista omfattar ca19 000 m2, varav andrahandsuthyrningar är på ca 900m2.
Våren 2020 flyttade Material och Nanofysik, MNF, som organisatoriskt hör till SCI‐skolan, från
Kista till nya lokaler i Albano.



Campusutveckling och lokalplanering

Som en konsekvens av MNF:s flytt till Albano är det möjligt för KTH att säga upp ett av
hyresavtalen och lämna 1800 m2 och därmed sänka hyreskostnaderna med ca 3,2 mnkr/år.
I Kista har Stockholms stad långt framskridna planer på stadsutveckling som eventuellt kan
komma att påverka KTH avseende ex. skyddsavstånd till byggnaderna
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3.3 KTH Flemingsberg
I Flemingsberg har CBH‐skolan lokaler för den verksamhet som tidigare benämndes Skolan för
teknik och hälsa (STH). Här har KTH haft verksamhet sedan 2016 och hyr ca 13 700 m² varav
andrahandsuthyrning 2 265m². Byggnaden ligger i nära anslutning till Karolinska institutet och
delas med Röda Korsets högskola. Fastighetsägare och hyresvärd är Hemsö.



Campusutveckling och lokalplanering

I November 2019 invigdes CBH‐skolan sitt makerspace i Flemingsberg. Med stöd av olika
kompetenser inom KTH ska studenter få stöd att förverkliga sina idéer.
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3.4 KTH Solna
I Solna har KTH tillsammans med KI och Stockholms Universitet under de senaste åren bedrivit
verksamhet i det omfattande projektet Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Den totala ytan
som de tre lärosätena tillsammans disponerar är 15 688 m² och KTH:s del är ca 4 700m²
På Berzelius väg 13 hyr Omgivningsfysiologigruppen vid CBH‐skolan 1375 m² av fastighetsägaren
Akademiska hus.



Campusutveckling och lokalplanering

28/1 2020 överlät KI ägandet av humancentrifug och tryckkammaranläggningen på Centrum för
flyg och rymdfysiologi till KTH och CBH‐skolan
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3.5 KTH Södertälje
I Södertälje flyttade Skolan för Industriell teknik och management, ITM, i januari 2018 in i
nyrenoverade och delvis tillbyggda lokaler i stadsdelen Snäckviken. Verksamhetsytan är ca 8400
m² och i delar av byggnaden samverkar KTH med Södertälje kommun och Södertälje Science Park.
Fastighetsägare och hyresvärd är SBB, Samhällsbyggnadsbolaget.



Campusutveckling och lokalplanering

KTH har med Södertälje Science Park AB slutit ett samarbetsavtal avseende den sk
Prototypverkstaden som ger bl.a KTH studenter möjlighet att träffa yrkesverksamma inom
näringslivet.
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3.6 Albano
Albano är ett nytt universitets‐ och campusområde som kommer att binda samman KTH och
Stockholms Universitet med varandra.

I Albano är produktionen av de nya byggnaderna hus 1, 2 och 4 för Stockholms Universitet i
slutfasen. Totalt innehåller området 100 000 m² för högre utbildning samt 1200
studentlägenheter.
I byggnad 3 som ligger i anslutning till Fysikhuset på AlbaNova hyr KTH lokaler för Institutionen
för Tillämpad fysik. Byggnaden är ca 8000 m² och cirka hälften av byggnaden hyr KTH ut i andra
hand till Stockholms Universitet.
Hus 3 färdigställdes under Q2 2020, hus 2 och 4 färdigställdes under Q2 2021 och den sista
byggnaden, hus 1, med universitetslokaler färdigställs under Q3 2022. Invigning av Campus
Albano planeras till Q3 2023.
En skyway som förbinder hus 3 till Fysikhuset i Albanova är planerad under 2023.

4.

KTH‐gemensamma lärandemiljöer GRU

Till kategorin KTH‐gemensamma utbildningslokaler hör övningssalar, hörsalar, datorsalar,
grupprum och öppna studieytor, lokaler som är generellt utformade för att passa samtliga
utbildningsprogram. Lärosalarna schemaläggs och är bokningsbara via lokalbokningssystemet
TimeEdit. Salarna debiteras per timme och en höjning av timpris för lärosalar fastställs av
Universitetsstyrelsen i beslut om övergripande planeringsförutsättningar inför kommande
budgetår.
Totalt utgör utbildningslokalerna nästan 12%, ca 34 600 m2 , av det totala lokalbeståndet.

4.1

Beläggningsgrad

Beläggningsgraden i de bokningsbara utbildningslokalerna varierar över året vilket framgår av
statistik hämtad från schemaläggnings‐ och lokalbokningssystemet Time Edit. När höstterminen
startar är beläggningen som högst för att till vårterminen sjunka. De stora hörsalarna hade under
dagtid våren 2019 en beläggningsgrad på 18‐74% och under hösten samma år var
beläggningsgraden 27‐70%. För 2020 genomfördes undervisningen digitalt och några jämförande
siffror för det året och för våren 2021 saknas därför.
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4.2

Sektionslokaler

KTH:s studenter har tillgång till sektionslokaler. Lokalerna disponeras dagtid som uppehållsyta,
lunchrum och studieplats för studenter oavsett medlemskap i studentkåren. Kvällstid och helger
kan sektionerna nyttja sektionslokalen för evenemang såsom pub, sittningar och spelkvällar. Totalt
finns 14 sektionslokaler, 11 på KTH Campus och en vardera vid KTH Kista, KTH Flemingsberg och
KTH Södertälje. Ca 5000 m2 lokaler upplåts till THS för sektions‐ och föreningsverksamhet.

4.3

Öppettider

KTH Campus publika studieytor och datorsalar är tillgängliga för samtliga KTH:s studenter 06.00‐
24.00 med inpasseringskort. I anslutning till datorsalar, som har en förlängd öppettid, finns öppna
studentytor som är tillgängliga de tider som datorsalarna är öppna. Ett begränsat antal datorsalar
och studieytor är öppna hela dygnet. Kvällar och nätter ronderar KTH:s väktare och kontrollerar att
lokaler som ska stängas är tömda.
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5 Avslutade projekt under 2020–2021

5.1 KTH i Albano, Hus 3
Akademiska Hus bygger i samverkan med Stockholms Universitet och KTH ett nytt
universitetsområde, Campus Albano med 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler. På
området bygger också Svenska Bostäder 1 200 student‐ och forskarbostäder. Området har ett
stort fokus på hållbarhet. Byggnaderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och Guld och den
yttre miljön planeras med dagvattenhantering i ett vattensystem och grönytor som ska stärka
artrikedom för djur och växtliv.

Situationsplan Campus Albano

KTH har tecknat hyresavtal för Hus 3 med Akademisk Hus, och var först med att flytta in i
området under Q2 2020. Hus 3 är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld.
Byggnaden innehåller lokaler för forskare med kontor, laboratorier och seminarieverksamhet.
KTH:s hyresgäster är Material och Nanofysik som flyttat sin verksamhet från Kista, och fysiker
från Teoretisk Kemi och Fysik som suttit i AlbaNova/Fysikcentrum. Stockholms Universitet är
andrahandshyresgäster till KTH och hyr kontorslokaler för Nordita och Astronomi.
Mellan Fysikcentrum på AlbaNova och Hus 3 kommer en förbindelsegång byggas. Projektering av
förbindelsegången genomfördes under våren 2019.
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Hus 3 från Hannes Alfvéns väg/ Albanovägen

Hus 3 har 320 kontorsarbetsplatser i olika typer av rumsstorlekar‐ enskilda rum för
1 person, delade rum för 2‐10 personer och öppna landskap med 7‐32 personer.
På plan 3‐ 6 finns gemensamma pentryn, pausrum och mötesrum. På plan 4 finns 2 stora
seminarierum med tillhörande lounge och ett större pentry för event.
Byggnadens inredning har ett sammanhållet inredningskoncept med möbler som tillhör
byggnaden, vilket underlättar för flytt av verksamheter inom byggnaden och vid förvaltning av
möblerna.

Korridor med plats för möte och paus/Det centrala trapphuset

Byggnadsår: 2018‐2020
Hyrd yta: 8 357m2
Antal arbetsplatser 320
Hyreskostnad år: 27 422 329
Arkitekt: BSK Arkitekter
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6.

Projekt under produktion perioden 2019‐2022
6.1 CBH Renovering och ombyggnationer i byggnad 43:19,
Teknikringen 56 ‐58, för institutionen Fiber och polymerteknologi (FPT)

Foto, Akademiska hus

Projektet är uppdelat på 2 delar och är initierat av FPT institutionen,
Del 1, handlar om utökat lokalbehov och bättre nyttjande av lokaler.
Del 2, handlar om renovering och förbättrad arbetsmiljö i lokaler.
Del 1, ”Ombyggnation labb och kontor för Bio kompositer”
Tidigare ”Utökning av lokaler för WWSC”
Ombyggnation omfattar ca 210 kvm. Antal kvadratmeter har utökats från tidigare 145 kvm med
25 kvm labb och 40 kvm intilliggande korridorer och entré.

Foto: Fastighetsavdelningen GVS

Lokalen var tidigare en tryckeriverkstad. Tryckeriverksamheten är sedan länge nedlagd och
lokalen var i dåligt skick och i behov av renovering. På senare år har lokalen stått tom och delvis
använts som förråd.
Ombyggnationen av lokalen startades under våren 2021. Verksamheten håller nu på att etablera
sig i lokalerna. Det sista färdigställs vecka 50, då återstår endast avstädning.
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Del 2, ”Renovering av FPT‐labb”
Renoveringen omfattar 7 labb fördelat på ca 325 kvm, 2 labb på plan 2 och 5 labb på plan 3
Lokalerna är i stort behov av renovering, endast mindre ändringar har gjorts sedan huset
byggdes 1985.
Labben uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö. Säkerhetsutrustningen är föråldrad, labben är
mörka och håller inte minimikravet på 500lux i allmänbelysning, lysrörsarmaturer står och
blinkar vilket medför en brandrisk, kylutrustning har slutat fungera, dragskåp är av äldre modell
som omsätter mycket mer luft än moderna dragskåp. Labben på plan 2 har nyttjats som förråd
på grund av det dåliga skicket.

Foto: Fastighetsavd. GVS

Ombyggnationen ska genomföras med kvarsittande verksamhet, eftersom det är svårt att hitta
ersättningslabb så har den här delen i projektet behövt delas upp på 2 byggetapper.
Första byggetappen färdigställdes under våren 2022.

3D skiss, Enably/Sävar

Sista byggetappen startar i maj och väntas färdigställas i Juli/Augusti 2022.
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3D skiss, Enably/Sävar

Upphandlad byggentreprenad Lihab, Arkitekt Link, Labbarkitekt Nyréns
Adress: Teknikringen 56‐58
Byggår: 1985
Hyrd yta: ca 6000 m2
Nuvarande hyreskostnad: 14 321 835
Arkitekt: Hando Kask

6.2

CBH Ombyggnation/hyresgästanpassning KET labb och Pentry plan 4

Byggnad 43:17, Teknikringen 42
för institutionen Kemiteknik (KET)
Projektet omfattar en yta på ca 140 kvm och innebär en mindre hyresgästanpassning av 3 labb och
utökning av ett pentry
Utredning och projektering har pågått under 2021, byggstart beräknas till början av januari 2022
och och färdigställdes under våren 2022.
Syftet med projektet har varit att skapa mer generiska labb och återställa ”modulmåttet” i ett labb
som tidigare varit anpassat för en specifik verksamhet. Tanken är att det blir mer flexibelt och det
underlättar vid eventuella verksamhetsförändringar
Projektet initierades av CBH KET i samband med en professors pensionsavgång där en delvis ny
verksamhet flyttar in i lokalerna.
I samband med projektet har Akademiska hus undersökt ventilationskapaciteten i byggnaden för
labbverksamhet.
Vid
senaste
ombyggnadsprojektet
2010‐2012
godkändes
en
sammanlagringseffekt på 50% vilket innebär att verksamheten maximalt kan nyttja 50% av t.ex.
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dragskåpen i arbetsläge samtidigt. Det innebär att ventilationskapaciteten är begränsad och att
det är svårt att utöka antalet ventilerade enheter i huset i nuläget.
I projektet har man haft önskemål att komplettera med 2 st dragskåp, vi har undersökt
möjligheterna för det men kan i projektet endast komplettera med ett utan att göra ett större
ingrepp i fastigheten.
I undersökningen gjordes en besiktning av dragskåp och då fann man ca 10 st befintliga dragskåp
som var i behov av reparation av luckstängningsmotoriken. Att reparera befintliga dragskåp är en
förutsättning för att vi ska kunna komplettera med ett ytterligare dragskåp.
Som ett sidoprojekt till projektet repareras dragskåpen, arbetet påverkar verksamheten i ett par
labb även på våning 5 och 6.
Strategiskt bör man ha med sig att ventilationskapaciteten är maximerad i fastigheten 43:17 och
om fler labb tillkommer så behöver ventilationsaggregat och kanalisation uppgraderas, något som
kan innebära en större kostnad.

Upphandlad byggentreprenad LP‐bygg, Labb‐arkitekt Reflex
Adress: Teknikringen 38‐42
Byggår: 1950, ombyggnation 2012
Hyrd yta:
Nuvarande hyreskostnad: ‐
Arkitekt: Nils Ahrbom
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6.3

Ombyggnationer KTH CBH Kemi 2MILab” Teknikringen 26‐36

Projektet omfattar ombyggnation, anpassningar och renovering av yta på ca 2850 kvm i byggnad
43:15, ”Kemibyggnaden”.

Foto: Fastighetsavdelningen GVS

Projektet är initierat av CBH‐skolan (Chemistry, Biotechnology and Health) med syfte att,



Etablera forskningsinfrastrukturen 2MILab
(the Molecules and Materials at Interfaces Laboratory)
Samla CBH‐verksamhet i Kemikvarteret.
Flytt av verksamheten Yt‐ och korrosionsvetenskap som delvis är integrerad med
2MILab från Drottning Kristinas väg 51 (plan 1,2 och 4) till Teknikringen 30 (plan 5 och
6).

För att ovanstående ska kunna genomföras så behöver en del verksamheter inom byggnaden
flyttas och förtätas. I samband med omflyttar görs en del ombyggnationer, anpassningar och
renovering av ytskikt.
I projektet beaktas även krav inom områden som t.ex. tillgänglighet, arbetsmiljö, labbsäkerhet
och miljö. Skalskyddet förstärks, datanät byts ut och driftutrymmen uppgraderas.

Det visade sig vara svårt att hitta en lösning för den höga
kravställningen kring vibrationer som instrumenten i
kommande 2MILab ställer på rummet.
Ett fullskaleprov har gjorts där olika lösningar har prövats och
mätts.
Bilder till vänster visar när golvet friläggs från övriga byggnaden.
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Kemibyggnaden, ritad av arkitekt Erik Lallerstedt, uppfördes mellan åren 1917 ‐ 1921 och är en av
KTHs äldsta byggnader på campus.
Byggnaden är klassad som ett
byggnadsminne och faller under
Kulturmiljölagen vilket innebär att
vi i projektet har behövt inhämta
tillstånd och godkännande från
Länsstyrelsen utöver bygglov för
ombyggnationen.
Det är ett komplext projekt som
krävt flera olika utredningar och
inventeringar.

Dokumentation kring byggnaden har varit bristfällig, därför har borrprover tagits och väggar har
öppnats upp på olika platser i byggnaden. En gammal byggnad har många årsringar, konstruktion
och material skiljer sig från fall till fall, vilket blir en utmaning för entreprenaden.
Ombyggnationer ska genomföras med kvarsittande verksamhet, med så få störningar och
driftstopp för verksamheten som möjligt. Inom projektet ska ett flertal stora, tunga och känsliga
instrument flyttas, det ställer krav på byggnadskonstruktion och ligger till grund för verksamhetens
önskemål/krav på ordningsföljd för ombyggnationer.
Ett omfattande pussel har lags för att förena verksamhetens önskemål/krav på ordningsföljd för
ombyggnationer med vad som är möjligt utifrån fastighetens uppbyggnad i byggnadsdelar och
schaktlägen. Det har resulterat i tre byggetapper där byggetapp 1 är indelat i a och b.
Varje byggetapp inleds med en logistiketapp och följs av en etableringsetapp. Logistik och
etableringsetapper kan mellan byggetapper löpa parallellt. Tid och ekonomi påverkas av antal
logistik‐, bygg‐ och etableringsetapper.
Byggetablering påbörjades efter årsskiftet och produktion startade under första kvartalet 2022.
Projektet beräknas pågå till och med 2023, sista etableringsetappen sker under första kvartalet
2024.
Adress: Teknikringen 26‐36
Byggår: 1922
Hyrd yta: ca 6 870m2
Nuvarande hyreskostnad: 15 356 275kr
Omförhandlat avtal 2024.02.01
Arkitekt: Erik Lallerstedt.
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7. Projekt under utredning och projektering perioden 2020–2022

7.1

43:1. Ny mötesplats

Inför KTH:s kommande 200‐års jubileum 2027 har rektor valt att utreda om byggnad 43:1 med
sitt centrala läge kan ges ett nytt innehåll och vara en mötesplats och arena för KTH:s olika
verksamheter.

7.2

43:35. Utredning lokaloptimering Brinellvägen 25

Under de senaste tio åren har de tomma lokalerna i byggnaden blivit allt fler och många av
labben är av äldre datum och låg status. Tillsammans med skolorna startar fastighetsavdelningen
en utredning om hur labbfunktioner kan utvecklas för att på ett generellt sätt kunna nyttjas av
fler användare. Här finns stora möjligheter att skapa moderna labbmiljöer och husgemensamma
sociala ytor blandat med utbildningslokaler. En välkomnande kreativ miljö som möjliggör
samarbete över skol‐ och verksamhetsgränser.

7.3

Planeringsunderlag för våta och torra laboratorier

Ett KTH‐övergripande projekt som initierats av Fastighetsavdelningen på GVS och
Infrastrukturgruppen på CBH‐skolan i syfte att samla grundkrav, goda exempel och att
effektivisera projekteringen av laboratorier.
Projektet kommer involvera labbsakkunniga från KTHs fem skolor. Vi kommer ta hjälp av
labbarkitekt och externa konsulter sakkunniga inom t.ex. brand, tillgänglighet, miljö.
Projektet kommer pågå under 2022.

7.4

Projekt ”Digital tvilling” och ”Sensorprojektet”

I samarbete med Akademiska hus kommer KTH under 2022 att arbeta i projekt med en digital
tvillingmodell av KTH Campus. Samtliga byggnader blir tillgängliga för forskning och utbildning i
en form av en testbädd. Ca 200 sensorer ska under 2022 placeras ut i bokningsbara lokaler och
utvalda labblokaler och data från sensorerna ska ge information om hur lokalerna nyttjas. Ett
minskat klimatavtryck och på sikt minskade kostnader är ett par av de mål som projektet
förväntas uppnå. Ett antal forskningsprojekt förväntas koppla till projektet. Akademiska hus står
för kostnader och investering och KTH med underlag och information från befintliga system.
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7.5
EECS, lokaler för Avdelningen för robotik, perception och lärande
(RPL) och avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH). Lindstedtsvägen 24

RPL har idag lokaler i två byggnader på Campus, i 43:22 på Teknikringen 14 (900m2) och i 43:09
på Lindstedtsvägen 24 (500m2).
I RPLs lokaler i 43:22 räckte inte till för avdelningen och därför flyttade delar av verksamheten
under Q3 2020 till kontorslokaler på plan 4 i byggnad 43:09 på Lindstedtsvägen 24. Lokalerna
ligger i anslutning till avdelningen TMH som har lokaler på del av plan 4 och hela plan 5.
Akademiska Hus verksamhetsanpassade lokalerna för RPL under Q1 2020.Under Q2 2020 blev
lokaler på plan 1, 2 och 3 lediga i byggnad 43:09.
Dessa lokaler hyrs idag inte av KTH. KTH har nu fått möjlighet att skriva ett hyresavtal för hela
byggnad 43:09, vilket möjliggör att RPL kan samla sin avdelning i en byggnad.Totalt omfattar
projektet en tillkommande yta och ombyggnation på ca 1800 kvm.
Ytorna består av ca 1150 kvm kontor, 600 kvm torra labb och 300 kvm byggnadsgemensamma
ytor.
I projektet ingår ombyggnation av plan 1 och 3 från storkontor till kontorsrum för RPL och
Ombyggnation av plan 2 till torra labb och verkstäder för RPL och TMH.
Ombyggnationen innebär nya rumsindelningar för kontor, komplettering av kopieringsstationer
och flytt av ett befintligt pentry.
Plan 1 kompletteras med ett för byggnaden gemensamt dusch/omklädningsrum och ett
städförråd för lokalvården.
På plan 3 finns ett befintligt större pentry och pausrum med direkt access till en stor
utomhusterrass som kan nyttjas för större sammankomster på avdelningen och hela EECS‐skolan.
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Ombyggnationen på plan 2 innebär nya rumsindelningar för labb, verkstäder, vilrum och
kopieringsstation.
Lokalerna ligger på samma plan som Teknologgården och utformas för att ta emot studenter och
besökare och synliggöra forskningen som bedrivs på avdelningarna. En befintlig mindre hörsal
behålls.

Ombyggnadsår: 2022‐2023
Inflyttning 2023
Hyrd yta: 1 996m2
Antal arbetsplatser 133‐175
Hyreskostnad: 5 198 000kr/år+ hyrestillägg 3 162 000kr/år i 10 år
Arkitekt: Nils Ahrbom
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7.6
ITM Renovering av labblokaler för Materialvetenskap (MSE), Ugnshall.
Brinellvägen 23

Projektet syftar till att skapa en uppdaterad labbmiljö med flexiblare förutsättningar för
framtidens forskning och att skapa en säker och inspirerande arbetsmiljö för forskare och
samarbetspartners.
Lokalerna är mycket slitna och behöver en generell uppfräschning samt nya lösningar för tex.
frånluft och belysning.
Under Q2 2021 har det gjorts en förstudie gällande principer för organisation av labbutrustning
och koncept för lokalernas utformning. Under 2022 kommer förutsättningarna för projektet
fortsatt att utredas och projekteras i samarbete med Akademiska Hus.
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Genom att effektivisera nyttjandet av ugnshallen kan verksamheten flytta dit utrustning som
finns i intilliggande lokaler.
Projektet omfattar rivning och ombyggnad av ca 600 kvm fördelat över 2 våningsplan.
100 kvm av dessa är på en entresol och berörs endast i mindre omfattning.
Efter projektets genomförande kan verksamheten lämna labblokaler till en yta av ca. 250 m2

Utredning: 2021‐2022
Hyrd yta: ca 600 m2
Arkitekt: Gunnar Henriksson
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7.7
Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) Utredning åtgärder Vägvisning
och identitet.
Syftet med denna förstudie är att göra en analys av nuläge och ta fram en åtgärdsplan för
förbättringsåtgärder för fysisk vägvisning till och inom KTH:s samtliga campusområden samt att
förstärka KTH:s identitet i stadsrummet samt i entréhallar med flera hyresgäster.
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7.8

Skolan för Industriell teknik och management (ITM), Lokaloptimering

Samtliga institutioner på ITM‐skolan ser över sitt lokalbehov med målet att minska sin förhyrda
yta. I samband med detta utreder flera institutioner möjligheten att arbeta aktivitetsbaserat och
undersöker vad det skulle innebära för verksamheten och för lokalutformningen.
Under Q3 2021 har institutionen för Maskinkonstruktion (MMK) gjort en förstudie för att arbeta
aktivitetsbaserat. Förstudien om fattar lokaler i byggnad 43:40 på Brinellvägen 83‐85.
Institutionen för Industriell produktion, Energiteknik, Materialvetenskap och skolkansliet kommer
att göra liknande studier under 2022.
Målet för Maskinkonstruktions lokaler är att gå vidare med projektering och produktion under
2022.
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7.9

Albano serverhall A0:1010

Projektering har utförts för en eventuell ombyggnad av serverhall A0:1010 i källarplan av
Fysikcentrum.
Ombyggnaden omfattar en uppgradering av den totala infrastrukturen av serverhallen, för att
kunna bygga en av de bästa serverhallarna i KTH:s bestånd.
Projektet är nära sammankopplat med tillbyggnaden av Skyway mellan Fysikcentrum och Albano
hus 3.
Projektet behöver genomföras för att man ska kunna ta den kulvert som byggts emellan
Fysikcentrum och Albano hus 3 i bruk.

7.10

Albano Skyway

Redan i projekteringsskedet för Albano hus 3 så fanns de en önskan hos högskolorna om en fysisk
förbindelse mellan Fysikcentrum och Albano hus 3.
Under uppförande av Albano hus 3 så projekterade man för skyway som ska sträcka sig mellan
plan 3 i Fysikcentrum och plan 5 i Albano hus 3.
Efter projekteringen så ansökte man om bygglov för tillbyggnaden hos Stockholms stad, och fick
under år 2020 beviljat startbesked för byggnationen.
Offert från Akademiska hus: Årshyra 47 000:‐/år+ hyrestillägg 2 025 000:‐/år

7.11

Upprustning R1

R1 är en före detta reaktorhall, med Sveriges första kärnreaktor.
Reaktorn var i bruk 1954‐1970. År 1982 revs reaktorn och hela utrymmet sanerades och
friklassades från strålning.
Institutionen för medieteknik började år 1998 att hyra lokalen för att nyttja som en
experimentscen.
Lokalen har genomgått minimalt med underhåll under hela hyresperioden, och stora delar av
lokalen är originalinstallationer ifrån 1954.
Under 2022 så kommer man att göra ett antal insatser för att få lokalen i ett bättre skick, med
högre flexibilitet. Intensionen är kostnader för hyra och underhåll av R1 på sikt ska finansieras av
extern uthyrning för event.
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8.

Grundutbildningslokaler, GRU

Att utveckla och underhålla KTH:s studiemiljöer och undervisningslokaler är ett ständigt
pågående arbete. Under de senaste åren har underhållsåtgärderna främst gällt Bergs (43:35)
samt KTH:s största och äldsta byggnad, huvudbyggnaden (43:3). Även en programfas med
efterföljande projektering av byggnad Lantmäteri (43.20) och förstudie för renovering av byggnad
KTH Bibliotek (43.6). I dessa byggnader renoveras de öppna undervisningsmiljöerna, övningsalar,
datorsalar samt hörsalar.
Till KTH‐gemensamma utbildningslokaler hör övningssalar, hörsalar, datorsalar, grupprum och
öppna studieytor, lokaler som är generellt utformade för att passa samtliga utbildningsprogram.
KTH har i sin Utvecklingsplan 2018‐2023 formulerat att KTH skall vara:
• Ett öppet KTH har kreativa och innovativa studiemiljöer, samt öppna och inbjudande
campusmiljöer som präglas av samverkan och studentliv.
• Ett mer hållbart KTH har campusmiljöer som tydligt präglas av hållbara lösningar och minskad
miljöpåverkan.
• Satsningen på e‐lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av
förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning, liksom den fysiska
utformningen av lokaler.
Detta har tagits i beaktande vid utvecklingen av projekten för GRU‐ miljöer.
Under våren 2022 utkom ”Ett ramverk för framtidens utbildning på KTH” i den beskrivs
ytterligare utvecklingsmål vad gäller utbildningslokaler. “Det fysiska Campus kommer att
användas i betydligt mindre utsträckning för föreläsningar och i större utsträckning för projekt
och laborationer. Miljön måste anpassas till det. …vi behöver också tillgängliggöra fler utrymmen
och lokaler för grupplärande och gruppaktiviteter.” (s.34)
Under och efter pandemin (2020‐2021) har KTH i snabb takt utvecklat den digitala miljön i
utbildningslokalerna med ”Zoom‐funktion” i alla övnings‐ och hörsalar samt två nya typer av
lärosalsmiljöer den sk. ALC‐kategorin (gruppundervisning i en övningssal) och den sk. Hybrid‐
kategorin (digital och fysisk undervisning simultant i en övningssal).

8.1

Studiemiljöer och grupprum

Campus studiemiljöer har i alla byggprojekt renoverats och uppdaterats med akustiska åtgärder i
utvalda delar, belysning och ett utökat antal el‐uttag. Grupprum har fått utökad teknisk utrustning
i form av digitala skärmar för att möjliggöra för studenter att arbeta i hybrid. En översyn av
studieplatsernas lägen och antal har också utförts. KTH hade 20211012, 7130 st. studieplatser,
varav 5377 st. på KTH Campus
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Studiemiljöer karta över Campus 2020.

8.2

43:3 Huvudbyggnaden, Lindstedtsvägen 3 och 5

Lokalerna moderniseras för att kunna möta förändringar i undervisningen. Studenter och
pedagoger efterfrågar större flexibilitet i den fysiska miljön och bättre och mer avancerad digital
teknik. Ett exempel på ny typ av sal med mera avancerad teknik är hybridsalarna i
huvudbyggnaden. Behovet av hybrid lösning med studenter på distans och närvarande i sal blev
snabbt aktuellt i början av pandemin. Därför aktualiserades en testmodell av inspelningssal som
snabbt lades in i projekteringen. Övningsalarna E32, D31 och sal D37 har ny byggts med en ny
lösning med videokonferensteknik (Zoom) via lärarens bärbara dator.

Bilder från E32 som är ny hybridsal.
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KTH:s har ett önskemål om en utveckling mot digitalisering dvs. användarvänliga anpassade tekniska
lösningar. Moderna lärandemiljöer som stödjer modern pedagogik av typen Active Learning Classroom
(ALC) har byggts sal E31.

Ny ALC‐sal E31, för grupplärande/studentcentrerat lärande med monitors och möblering på hjul samt fällbara bord.

Det görs också omfattande akustiska förbättringar med exempelvis ljudabsorberande plattor i
övningsalar och datorsalar samt ljudabsorberande puts i taket i öppna studiemiljöer som korridorer.
Dessa akustiska åtgärder har förbättrat studiemiljön betydligt. Lärare som använder de nya salarna har
bekräftat en stor förbättring av ljudmiljön i salarna. Det har också blivit en stor förbättring av akustiken
i de långa korridorerna.
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43.3 Huvudbyggnaden Korridor D plan 4

43.3 Huvudbyggnaden Korridor E plan 4

Akustiska förbättringsåtgärder såsom akustikputs (tak) och akustikelement (vägg) i studiemiljöer.

Akademiska hus har i samarbete med KTH även uppdaterat belysningen i ytor som omfattats av
renoveringen. I ett energieffektiviseringsprojekt har befintliga armaturer i tex korridorer byggts om
till LED.

Datorsalar i huvudbyggnaden har börjat renoveras och först färdig var sal Röd.

Utvalda datorsalar har fått en utökad teknisk bestyckning med bland annat möjlighet för
bildvisning och en mer omfattande tavel‐miljö.

Sida | 36

Bilaga Lokalförsörjningsplan 2022‐2025

Ljusgården på Lindstedtsvägen 5 (Ljusgård D).

Både Ljusgård D och Ljusgård E har renoverats och fått förstärkt akustisk dämpning i form av
akustikputs på utvalda väggytor samt en träpanel med akustisk funktion i samtalshöjd runt
studiemiljöer. I samarbete med Akademiska hus och Statens Konstråd har ett nytt konstverk ”När
tanken inte är tillräcklig” av Magnus Thierfelder‐Tzotzis installerats (på bilden syns inte hela
konstverket). Denna Ljusgård var förr roströd men har i samarbete med antikvarie och
inredningsarkitekt samt KTH:s projektledare och Akademiska hus setts över och fått en ljusare
färgsättning vilket ger studiemiljöerna ett bättre läsljus.

8.3

43:35 Bergs/Materialteknik, Brinellvägen 23

Under 2021 renoverades tre st. hörsalar (B1‐B3) och 6 st. övningssalar (B21‐B26).
Gestaltningen utgår från ”materialteknik”‐temat och lokalerna har fått en ny typ av akustikpanel i
form av perforerade metallskivor med bakomliggande ljuddämpning. Hörsalar och övningssalar har
fått ny teknik och belysning har setts över och kompletterats. Ny mörkläggning i övningssalar och
ny inredning i alla salar, viss inredning av typen stolar återbrukas i andra renoveringsprojekt.
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Plan 2, hörsalar och plan 3, övningssalar.

Hörsal B1.
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Övningssal B22.

Två av salarna möblerades med en ALC‐bordstyp (som bl.a DT i Köpenhamn använder sig av).
• "ALC" active learning classroom; är en modell där kunskapen om att flexibelt utformade rum gör
det möjligt att testa och diskutera teorier i grupp, kollaborativt lärande.
• En visualisering av hur fysiska rum genom sin design kan stödja samarbete och studentcentrerat
lärande pågår på KTH.
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8.5

43:6 KTH Bibliotek, Osquars backe 31

Under 2022 kommer lånediskområdet i KTHB att moderniseras bla. på grund av nya arbetssätt och
moderniserad teknik.
Vidare har en förstudie utförts under 2021 som mynnat ut i en renovering av de GRU‐miljöer
(utbildningssalar) som finns på KTHB; Ångdomen, Maxwell, Lavosier, Stora salongen, Hjärne,
Grupprum 12,13,14, Rinman samt Lallerstedt. Framtidens utbildningsmiljöer ska ge möjlighet till
ett studentcentrerat lärande med gruppövningar i fokus och omfatta nya pedagogiska metoder
såsom ALC (active learning classroom) och hybrid metodik. Utbildningssalarna i KTHB ska vara en
grupp lärosalar där utbildare och pedagoger kan utbildas, utveckla och testa sina metoder.

8.6

43:20 Drottning Kristinas väg 30

Projektets omfattning:
 1 hörsal,
 7 övningsalar standard
 1 övningssalar hybrid
 1 övningsal ALC
 3 datorsalar
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43.20 Lantmäteri, Plan 2

43.20 Lantmäteri, Plan 3

43.20 Lantmäteri, Plan 4

43.20 Lantmäteri, Plan 5

I byggnad 43:20 på Drottning Kristinas väg 30 kommer hörsal, övningsalar samt datorsalar renoveras
under 2022. Lokalerna ska vara färdiga för bruk till vårterminen 2023.
Lokalerna projekterades under 2020 men vidare produktion pausades då Försvarshögskolan anmält
sitt intresse för att ta över byggnaden i sin helhet. Slutgiltigt besked lämnades sommaren 2021 och
KTH och FHS överenskom att myndigheterna framöver ska dela byggnaden. KTH behåller i stort
lärosalarna och FHS tar över kontorslokalerna.Som tidigare gäller intentioner om flexibilitet och
anpassning till ny pedagogik och teknik. Fem lärosalar utrustas med hörslinga och mikrofoner, en
utökning från nuvarande skick.
Ombyggnadsår:2022‐2023
Inflyttning 2023
Hyrd yta: 2 420m2
Hyreskostnad:7 381 000kr/år
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9. Student‐ och gästforskarbostäder
Berörda universitet och högskolor ska redovisa uthyrningen av bostäder till studenter och
gästforskare i årsredovisningarna. Intäkter och kostnader som är hänförliga till lärosätenas
uthyrningsverksamhet ska särredovisas från övrig verksamhet. Av redovisningarna ska det framgå
antal lägenheter som hyrs av lärosätet, beläggningsgraden, intäkter fördelade på avgifter
respektive anslag samt prognos avseende motsvarande uppgifter för kommande år.
KTH förmedlar idag ett stort antal studentlägenheter och studentrum till utbytesstudenter,
masterstudenter från utlandet samt gästforskare.

9.1

KTH Bostad

Under 2021 kunde KTH Bostad förmedla boende till cirka 1600 studenter. Hyresbeståndet uppgår
till 1106 rum och lägenheter med totalt 1287 platser.
Höstterminen var beläggningen 99% och under vårterminen var den 72%. På sommaren då
bostäderna står tomma utförs underhåll och städning, beläggningsgraden var då 42%.
Beståndet utgörs av 594 studios, 289 korridorrum och 404 platser i delade lägenheter.
Det totala antalet platser i studentboenden på campus är ca 1000 som erbjuds både studenter och
gästforskare i nära samarbete mellan KTH Bostad och KTH Relocation.
Under hösten 2021 påbörjas utflyttning och avveckling av studentbostäder på Björksätravägen 22‐
46 i Sätra. Vi ser över möjligheter för att ersätta dessa med lämpliga rum.

9.2

KTH Relocation

Andelen doktorander, post doc, rekryteringar, projektsamarbeten, etc från utlandet ligger på ca
800 personer /år. För dessa finns i dagsläget ca 290 lägenheter som KTH blockförhyr runt om i
Storstockholm. Beläggningsgraden är 95% och verksamheten sköts at KTH Relocation.
Beståndet består primärt av studios, lämpliga för en person men ca 20% av beståndet har ett eller
två sovrum, lämpliga för par eller familjer.
Senast 2024 kommer beståndet i Hjulsta, totalt 26 lägenheter och studios att vara avslutade.
För kommande år prognostiserar KTH att behovet av gästforskarbostäder kommer att vara fortsatt
högt.
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10. Strategisk lokalplanering
KTH:s campus ska utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Campusplanen, vars syfte är att
ange ramar och inriktning för KTH:s campusutveckling, tar sin utgångspunkt i ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet. En process för strategisk lokalplanering ska tillse att de mål som
formulerats i campusplanen förverkligas och följer de förändringar som verksamheternas
genomgår. Den nuvarande KTH Campusplan 2018‐2023 började gälla i februari efter beslut i
KTH:s styrelse.
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1. Inom det nya universitetsområdet Albano har KTH sedan 2001 verksamhet i ett antal äldre
byggnader samt i det nyligen färdigställda hus 3. I den större byggnaden ”Fysikcentrum” och i
hus 3 delar KTH stora delar av lokalerna med Stockholms Universitet. Beslut finns att bygga
en skyway mellan byggnaderna för att underlätta samarbetet och öka lokaleffektiviteten.

2. Greta Arwidssons väg – KTH har tillsammans med Försvarshögskolan och Akademiska hus
tillställt Stockholms trafikkontor och KDF en skrivelse om att öppna Greta Arwidssons väg för
fordonstrafik eftersom en in‐ och utfart via Valhallavägen anses sårbart. Hittills har
responsen varit negativ.
3. Ett arbete pågår inom ITM‐skolan för att effektivisera sitt lokalnyttjande framförallt i
byggnad 43:38 och 43:40 i Maskinkvarteret. I byggnad 43:35 behöver ITM‐skolan och ABE‐
skolan tillsammans med GVS se över lokalanvändningen så att byggnadens kapacitet används
fullt ut. I byggnad 43:35 finns planer inom ITM på en omfattande uppgradering av en av de
stora labbhallarna, projekt Ugnshall. För byggnad 43:35 har KTH tecknat ett sk Grönt
hyresavtal där fastighetsägaren Akademiska Hus tagit över KTH:s elabonnemang för att med
en konstant elavgift från KTH kunna finansiera klimatåtgärder.
4. De konstnärliga högskolorna har planer på att samlokalisera sina verksamheter utanför KTH
Campus.
5. Här finns en byggrätt enligt detaljplanen. Den byggnad som idag finns på platsen disponeras
av ITRL, en centrumbildning inom EESC och ITM‐skolan. Verksamheten kommer att vara kvar
under 2022‐2024.
6. ABE‐skolan har under de senaste åren gjort ett omfattande arbete för att effektivisera sitt
lokalutnyttjande och samlokalisera sin verksamhet. I byggnad 43:11 finns ett par labb som är
i behov av omfattande renovering, och i byggnad 43:25 ser skolan en möjlighet att tillskapa
utrymme som kan vara hela skolan till gagn sedan centrumbildningen Viable cities flyttat till
takplanet på studentbostadshuset på DKV 43A.
7. För CBH‐skolan genomförs nu flera mindre och ett mer omfattande ombyggnadsprojekt. Det
större i byggnad 43:15 kommer att stödja det arbete som pågår inom skolan om
samutnyttjande av labb, och som benämns 2MiLab. Ombyggnationen ska vara klar i början av
2024, och KTH lämnar då lokaler och hyresavtal i byggnad 90:1.
8. Verksamheten Greenhouse Labs inom CBH‐skolan har ett stort tryck på lokalerna och frågan
är hur KTH ska hantera de företag som växer ur lokalerna. Frågan har ställts till Akademiska
hus om de kan erbjuda ersättningslokaler som företagen kan få hyra direkt från AH.
9. RPL inom EECS‐skolan kommer att lämna plan 6 och 7 i byggnad 43:22 när ombyggnaden i
byggnad 43:9 är klar. Frågan är då om hur KTH bäst ska nyttja lokalerna framöver. På plan 2
har ITM‐skolan verksamhet.
10. I byggnad 43:9 sitter idag EECS‐skolan på plan 4 och 5. Under 2022 kommer lokalerna på plan
1‐3 att byggas om och EECS och RPL kommer att flytta in.
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11. Byggnad 43:3 är en byggnadsminnesmärkt byggnad som i vissa delar är ineffektiv när man
ser till nyttjandegraden. Här finns en stor andel KTH‐gemensamma undervisningslokaler
(GRU) samt verksamhetsyta för EECS‐ och SCI‐skolan.
12. I byggnad 43:1 har Open Lab verksamhet på plan 3. Inför KTH:s kommande 200‐års jubileum
2027 har rektor valt att utreda om byggnad 43:1 med sitt centrala läge kan ges ett nytt
innehåll och vara en mötesplats och arena för KTH:s olika verksamheter.
13. 43:4A, här har en centrumbildning inom EECS‐skolan, Digital Futures, flyttat in på plan 2.
Övriga ytor disponeras av Arkitekturskolan inom ABE‐skolan.
14. KTH‐biblioteket. Lokalerna disponeras av GVS, ITM‐skolan och GRU. Ett arbete pågår med att
utnyttja byggnaden mer effektivt. ITM‐skolan lämnar byggnaden under 2022 och flyttar den
till Maskinkvarteret.
15. KTH planerar att iordningställa en miljöstation i det nuvarande spexförrådet. Ny inplacering
av spexförrådet utreds.
16. 43:20. Här lämnade KTH ca 2000 m2 kontorslokaler under hösten 2021. KTH hyr fortsatt
GRU‐lokaler i byggnaden. Dessa renoveras och uppgraderas under 2022.
17. Studentbostadshuset på Drottning Kristinas väg 43A. Här hyr ABE‐skolan och
Centrumbildningen Viable Cities.
18. 90:1. CBH‐skolan disponerar lokaler som kommer att lämnas i början av 2024, då
ombyggnaden av byggnad 43:15 är klar. Då lämnar KTH byggnaden i sin helhet och
hyreskontraktet löper ut.
19. Reaktorhallen. Här görs uppgraderingar av belysning mm för bättre funktionalitet.
20. 50:15. Byggnaden disponeras framförallt av EECS‐skolan men också CBH‐skolan har
verksamhet här, och här finns också GRU‐lokaler.
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GVS

Gemensamt verksamhetsstöd
hyr sammanlagt knappt 32000 kvm fördelat på 7 adresser på KTH Campus och en adress i Solna. I
den angivna kvm‐siffran ingår även lokalvårdsutrymmen som finns spridda inom KTH:s Campus.
GVS kommer att påbörja inventering av sina lokaler både med avseende på nyttjandegrad och
funktion. Ett förändrat arbetssätt efter pandemin kan leda till behov av förändringar, både
avseende kvm och tekniska lösningar för att uppnå ett bra nyttjande av lokalerna och en god
arbetsmiljö.
I och med uppdraget om samgåendet av verksamhetsstödet kommer även lokalfrågan att behöva
belysas med fokus på stödet till utbildning och forskningen. Även KTH:s digitaliseringssatsning
kan ha en påverkan på verksamhetsstödets lokalbehov framöver.



ITM

Skolan för Industriell teknik och management,
hyr sammanlagt drygt 34 000 kvm fördelat på tre campusområden. KTH Campus på
Lindstedtsvägen 30, Brinellvägen 23 och Brinellvägen 66‐89 och i KTHB på Osquars backe, i
Snäckviken på KTH:s campus i Södertälje samt på Roslagstullsbacken i Albano.
Under 2022 planerar skolan åtgärder inom sitt lokalbestånd som ska resultera i en minskning av
lokalytan med 10% och genom uppsägning av lokaler minska lokalhyran med 10,3 mnkr. En
behovsanalys av lokaler som kontor, labb och verkstäder ska ligga till grund för beslut. I projektet
”Innovationsarenan” som skolan genomförde under 2019 finns underlag som fortsatt är
relevant.
ITM efterfrågar en gemensam strategi för hur de experimentella miljöerna ska kunna utvecklas
och bli konkurrenskraftiga. Förebilder finns bla på MIT.
I Södertälje där KTH hyr lokaler av fastighetsägaren SBB, Samhällsbyggnadsbolaget kommer
skolan att under 2022 arbeta med en strategi för en ökning av lokalutnyttjandet.



CBH

Skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa
hyr sammanlagt drygt 39 000 kvm fördelat på fyra campusområden,KTH Campus, Campus
Flemingsberg, Campus Solna och på Roslagstullsbacken i Albano.
CBH räknar med en årlig tillväxt på 5%. Lokaler inom det nuvarande beståndet inventeras för att
se om de kan utvecklas och nyttjas på bättre sätt. Strategin för de närmaste åren är att nyttja
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befintliga lokaler än mer effektiv genom att ex göra labblokaler bokningsbara. CBH har en del av
sin verksamhet på SciLIfeLab i Solna och den verksamheten redovisas i en separat
lokalförsörjningsplan



EECS

Skolan för Elektronik och datavetenskap,
hyr sammanlagt drygt 45 000 kvm fördelat på tre campusområden.
EECS‐skolan har verksamhet på Teknikringen 29‐33, Malvinas väg 10, Lindstedsvägen 3, 5 och 24,
eknikringen 14 samt i Electrumbyggnaden i Kista. Skolan gör nu en omfattande översyn av hela
lokalbeståndet med ambitionen att öka lokalutnyttjandet och fram till 2025 sänka
lokalkostnaderna med 10%. Åtgärderna är bland annat att se över möjligheten att lämna lokaler i
någon byggnad och förtäta i övriga. I Electrum finns möjlighet att 2022.12.31 lämna ca 1800kvm
och på så sätt minska den totala hyreskostnaden för skolan och för KTH.
Arbetsplatsens utformning, det digitala stödet, samordna nyttjandet av befintliga labb över
institutionsgränser, bättre bokningssystem för gemensamma lokaler är andra områden som
skolan arbetar med under kommande år. Det finns en önskan och ambition att arbetsplatsens
miljöer ska vara inbjudande, moderna och effektiva.



SCI

Skolan för Teknikvetenskap
hyr sammanlagt drygt 30 000 kvm fördelat på fyra campusområden. Lindstedtsvägen 18‐20,
Teknikringen 8, i Elctrum i Kista, på Roslagstullsbacken och Hannes Alfvens väg i Albano och på Sci
Life Lab i Solna
De senaste tio åren har skolan vuxit. Medarbetarna har blivit fler men lokalytan har inte ökat
nämnvärt. Inom verksamheten finns det inga önskemål om mer öppna kontorslösningar. Det
egna rummet är fortsatt viktigt. Nyttjandegraden av labb och verkstäder är hög och det finns
intresse för att kunna hyra ut labbyta till övriga skolor.
De tre viktigaste målen: optimering ska ske utifrån verksamhetens behov vilket kan skilja mellan
institutioner.
Framtiden modeller för kostnader – små fluktuationer ska inte påverka fakulteten
Prioritera miljöerna – labb, studenter, kontor
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ABE

Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad
hyr sammanlagt ca 23 300 fördelat på sex olika byggnader och adresser på KTH Campus.
Under de senaste åren har skolan arbetat målmedvetet för att minska sina verksamhetsytor och
samla verksamheten på färre adresser som alla är placerade på KTH Campus. Inga större
omflyttningar är planerade för de närmaste åren. Istället kommer skolan att fokusera på ett
arbete med övergripande lokalstrategi utifrån verksamhetens behov och ett effektiv
lokalnyttjande, fungerande fördelningsmodell för lokaler, arbetsmiljö och inneklimat.
De flesta labb på skolan är små och viktiga för verksamheten. Försök till samarbete och
samnyttjande har gjorts med bla CBH men än finns ingen bra modell. Finansieringen av labben är
svårt.
I byggnad 43:25 har Viable Cities lämnat sina lokaler vilket möjliggjort en förändrad användning
av bottenvåningens stora öppna lokal.

11. Miljö‐ och hållbarhet
KTH har som vision att vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling.
KTH:s nya hållbarhetsmål för perioden 2021‐2025 och klimatmål för 2021‐2045 syftar till att
minska klimatpåverkan från lokaler och byggnader utifrån ett livscykelperspektiv, inkluderande
både byggprocess, brukarskede och rivning av byggnader. Det betyder att i byggnadsprocesserna
ska klimat‐ och hållbarhetsaspekter beaktas för till exempel effektiv användning av lokaler,
energieffektivisering, val av material och hantering av avfall.
KTH har som mål att vi ska eftersträva högsta möjliga miljöprestanda för våra ny och
ombyggnationer och det innebär att vid projektstart ska beslut tas vilken nivå av
klassificeringssystemet ”Miljöbyggnad” som projektet ska uppnå. Akademiska Hus
(fastighetsägare till huvuddelen av KTH:s byggnader) har idag ambitionen att alla ny‐ och
ombyggnadsprojekt ska genomföras med utgångspunkten ”Miljöbyggnad Silver”. För byggnad
43:25 och byggnad 43:32 pågår den sista delen i utvärderingen för att nå målet Miljöbyggnad
guld. Enligt målen ska KTH:s campusmiljöer utvecklas och förvaltas hållbart och användas i större
utsträckning än tidigare för forskning, utbildning och samverkan.
KTH:s hållbarhets‐ och klimatmål med tillhörande handlingsplan följs upp inom ramen för KTH:s
miljöledningssystem. Uppföljningen sker inom skolor, GVS och med högsta ledningen. Syftet är
att bedöma måluppfyllelsen och att KTH:s hållbarhetsarbete utvecklas och förbättras i önskad
riktning.
KTH:s hållbarhets‐ och klimatmål har som yttersta syfte att bidra till att FN:s globala mål uppnås

Sida | 48

Bilaga Lokalförsörjningsplan 2022‐2025

12. KTH:s hållbarhets‐ och klimatmål
KTH:s har sex nya övergripande hållbarhetsmål (2021‐2025) och klimatmål (2021‐2045) med
tillhörande handlingsplan. KTH anslöt sig till Klimatramverket som togs fram genom ett initiativ
av KTH och Chalmers för universitet och högskolor i Sverige under våren 2019. De tidigare
klimatmålen som antogs 2019 är nu en del av de nya hållbarhetsmålen och klimatmålen.
Ett av de sex övergripande hållbarhetsmålen innebär att ”KTH:s verksamhet ska präglas av en
god hushållning med resurser så att det bidrar till en hållbar utveckling och klimatneutralt
samhälle”. Inom ramen för målet finns flera områden med delmål som berör våra 5
campusområden, såsom hållbara byggnader, transporter, hantering av avfall, upphandlingar, mat
och servering samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Under det övergripande målet för ”Samverkan” finns det ett delmål som lyfter fram vikten av
samarbete med fastighetsägarna samt att KTH:s campusområden ska används i större
utsträckning än tidigare som mötesplats för studenter, forskare från olika discipliner och
anställda för att ta sig an globala utmaningar och skapa ny kunskap och innovationer.
I de kommande avsnitten (12‐15) beskrivs de delmål och åtgärder som berör KTH:s
campusområden.
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13. Delmål för hållbara byggnader


Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2025

5.12 KTH i samverkan med fastighetsägare har minskat den köpta energin (el, värme, kyla,
verksamhetsenergi), med 3,5 % jämfört med året innan fram till år 2025.
5.13 KTH i samverkan med fastighetsägare har nollutsläpp av växthusgaser från produktion av
inköpt el, värme och kyla.
5.14 KTH:s energianvändning har i samverkan med fastighetsägaren minskat med 25 % (el,
fjärrvärme, kyla) per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter, utan att göra avkall på
inomhusklimatet (basår 2015).
5.15 KTH har i samverkan med fastighetsägare ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 15 %
räknat per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).
5.16 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att eventuella ny och ombyggnader har lägre
klimatpåverkan än motsvarande typbyggnad 2015.
5.17 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det för nybyggnader och renoveringar
används relevanta certifieringar inklusive standards för energieffektiviseringar och att högsta
klass eftersträvas.
5.18 KTH:s byggnader och campus kännas tryggt, tillgängligt och inkluderande för alla som rör sig
där.
5.19 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det i samband med ny‐ och ombyggnation
av KTH:s byggnader används förnybara byggnadsmaterial i ökande grad.



Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2022

5.20 KTH:s klimatpåverkan (i koldioxidekvivalenter och normalårskorrigerat) från
energianvändning har i samverkan med fastighetsägaren minskat med 15 % per årsarbetskraft,
helårsstudent och per kvadratmeter (basår 2015).
5.21 KTH har i samverkan med fastighetsägaren ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 10
% räknat per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).
5.22 KTH har i samverkan med fastighetsägaren minskat behovet av tillsatsvärme i form av el för
klimatisering av lokaler (basår 2020).
Nedan beskrivs de åtgärder som finns i handlingsplanen för att nå målen:
Sida | 50

Bilaga Lokalförsörjningsplan 2022‐2025

1. I samverkan med fastighetsägare och forskare vidtas åtgärder för att minska
energianvändning genom effektivare lokalutnyttjande och en ökad digitalisering (projektet
”Inomhusklimat som tjänst”).
2. I samverkan med fastighetsägare och forskare vidtas åtgärder i ett tidigt skeende så att
förnyelsebara byggmaterial och bränslen används vid ny‐ och ombyggnationer.
3. Vid ny‐ och ombyggnad ska Miljöbyggnad Guld vara en utgångspunkt och eventuella avvikelser
ska motiveras. KTH i samarbete med fastighetsägarna ser över möjligheten att certifiera KTH
Campus Valhallavägen enligt Citylab och NollCO2.
4. I samverkan med fastighetsägare tar KTH fram en energiplan för att minska
energianvändningen

14. Delmål för resor och transporter


Delmål för resor och transporter uppnått senast vid utgången av 2025

5.3 KTH:s anställdas resor och transporter till, från, inom och mellan våra campusområden sker
med minskad klimatpåverkan.
5.4 KTH har i samverkan med berörda aktörer minskat utsläpp och bullerproblematik från
transporter och stillastående fordon utomhus på campusområdena.

Nedan beskrivs de åtgärder som finns i handlingsplanen för att nå målen:
1. Olika incitament och åtgärder undersöks och implementeras för att säkerställa att anställdas
och studenters rese‐ och mötesmönster leder till en minskad klimatpåverkan.
2. I samverkan med fastighetsägare vidtas åtgärder inklusive användning av cykel och elbilar för
att främja klimatneutrala transporter till och från samt mellan Campusområden.

15. Delmål för upphandling och avfall


Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2025

5.6 KTH har utifrån ett livscykelperspektiv en god hushållning av de varor och tjänster som köps in,
används och hanteras som avfall inom KTH.
5.7 KTH ställer hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar, avrop och inköp där så är möjligt och
kraven utvecklas kontinuerligt och följs upp.
5.8 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 25 %.



Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2022

5.9 Inom KTH har mängden möbler och inredningsmaterial som går till avfallshantering minskat
5.10 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 20 %
5.11 På KTH har andel av källsorterat avfall, inklusive matavfall, plast‐ och pappersförpackningar
ökat.
Nedan beskrivs de åtgärder som finns i handlingsplanen för att nå målen:
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En avfallsplan upprättas som innehåller rutiner och åtgärder för att minska mängden avfall som
uppkommer inom KTH.
Åtgärder tas fram och kommuniceras som främjar ett minskat inköp av produkter, exempelvis
genom att förlänga livslängden på befintliga produkter, ökat återbruk av produkter inom och
utanför organisationen samt inköp som främjar cirkulära affärsmodeller där tjänster snarare än av
produkter handlas.
Arbetssätt för återvinning och återanvändning utvecklas för att öka livslängden på produkter och
minska mängden avfall.

16. Delmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster


Delmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster uppnått senast vid
utgången av 2025

5.28 KTH:s campusområden i samverkan med fastighetsägare utvecklas och förvaltas så att
ekologiska strukturer och processer stärks och lyfts fram med särskilt fokus på naturens betydelse
för människors hälsa och välbefinnande.

17. Arbetsmiljö
Åren 2020 och 2021 har varit annorlunda. Flera medarbetare har, pga Folkhälsomyndighetens
råd, arbetat hemifrån i olika omfattning. En del arbetsuppgifter passar bra att utföra hemifrån,
andra arbetsuppgifter lämpar sig sämre. Flera medarbetare uttrycker att man kan fokusera bättre
på vissa arbetsuppgifter. Samtidigt uttrycker dessa och flera andra medarbetare att man saknar
informella samråd och avstämningar med chef och kollegor. Flera uttrycker en längtan att komma
samman och diskutera idéer samtidigt som man träffas på riktigt. Framtidens lokalbehov är
osäkert då resultatet från de senaste årens omfattande hemarbete utvecklat teknik och pedagogik
för distansarbete. Det kan förväntas ett ökat krav på möjlighet att arbeta på distans i framtiden.
Nya arbetssätt påverkar behovet av anpassade lokaler.

En pilotstudie har genomförts under 2021 med syfte att prova och utveckla metodik för digitala
skyddsronder. Den digitala arbetsmiljön inbegriper inte bara vad man kan se på skärmen utan att
det även inbegriper allt runtomkring, dvs. den fysiska arbetsmiljön, ergonomin, arbetsorganisation,
kollegor och samarbetspartners, arbetsuppgifter d v s de digitala stödsystemens omfattande
påverkan på arbetsmiljön. Observationer av de arbetstagare som ingick i pilotstudien visade att
det var vanligt med 80 – 100 % av arbetstiden framför datorskärm. Möten genomfördes i digitalt.
Här var tekniken inte problemet utan strukturen på mötena. För långa möten och för många
möten.
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Statistik över inrapporterade incidenter i arbetsmiljö 2018 visade att ca 30 % av incidenterna var
fallolyckor. Orsaken var bl a bristande markering i trappor (kantmarkering och kontrastmarkering),
nyligen svabbade golv, löst liggande sladdar, bristande snöröjning vid entréer.
I november 2021 infördes ett digitalt system för att anmäla bland annat tillbud och arbetsskador
(IA) på hela KTH. IA‐systemet är främst utvecklat för hantering av incidenter inom arbetsmiljön
men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp
förbättringsförslag. Antalet inrapporterade incidenter har ökat, framför allt har risker i
arbetsmiljön uppmärksammats mer än tidigare.

Universitetsstyrelsen har efter internrevisionens rapport om KTH:s kemikaliehantering från våren
2019 efterfrågat förbättringar i organisation och hantering. Det första steget i att förbättra
organisation och hantering är att genomföra ett antal kemikalierevisioner (ca 25) av KTH:s
kemilaboratorier. Pandemin ledde till att projektet måste pausas men det har återupptagits under
hösten 2021. En rapport och en presentation av resultatet från kemikalierevisionerna planeras till
januari 2022.
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18. Säkerhet
KTH ska upplevas som en säker och trygg plats för KTH:s anställda, studenter och besökare.
Säkerhetsarbetet på KTH syftar till att trygga de anställdas, studenternas och besökarnas liv och
hälsa. Det syftar vidare till att förhindra och begränsa skador på KTH:s varumärke, egendom och
miljö genom konsekventa åtgärder vid avbrott och att upprätthålla kontinuitet i vitala
verksamhetsprocesser.
För varje byggnad upprättas en projektspecifik säkerhetshandling som redovisar säkerhetskraven
för skalskydd, passerkontroll, låsning, inbrottslarm och brandlarm, samt krav utöver grundkraven.
Där KTH etablerar sig ska dess infrastruktur implementeras.
Fysisk säkerhet på KTH ska verka för att försvåra tillträde för obehöriga till KTH:s lokaler i syfte att
förebygga risk för otrygghet för anställda, studenter och KTH:s besökare. Den fysiska säkerheten
bygger på effektiva och strategiska säkerhetslösningar och operativa tillämpningar som verkar i
balans med KTH:s öppenhet och tillgänglighet.
Uppställda skyddskrav ska förhindra risk för skada och förlust genom brand, vatten, klimat – och
miljöpåverkan, skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. KTH ska inventera, analysera och
värdera riskerna och beräkna kostnader som riskerna kan medföra. Till stöd för detta ligger KTH:s
verksamhetsanalys och skaderapportering.
KTH ska på ett strukturerat sätt planera, dokumentera och kontrollera samt åtgärda och följa upp
brandskyddet och styrning av detta i KTH:s lokaler. Samverkan med hyresvärd intensifieras i syfte
att ytterligare förebygga risk för brand.
Väktare genomför bevakning i syfte att förhindra obehörig åtkomst till KTH:s lokaler, verka
trygghetsskapande och skadeförebyggande.
Installation av passersystem vid ny‐ och ombyggnationer, verksamhetsanpassningar och
uppgradering av befintlig säkerhetsteknik i syfte att uppfylla säkerhetskrav, säkerställa
driftsäkerhet och tillgänglighet.
KTH:s nuvarande mekaniska låssystem kommer löpande att bytas ut och uppgraderas för att
bibehålla och öka skyddet av dörrmiljöer. KTH ämnar att övergå och investera i elektroniskt
låssystem genom dörrbladsläsare och därigenom skapa en nyckelfri hantering, flexibelt nyttjande
och tillgängliggörande av lokaler samt en ökad säkerhet.
Fortsatt utveckling av det administrativa stödet för hantering av låssystem och dörrmiljöer.
Utveckling och implementering av säkerhetsplattform för övergripande styrning och hantering av
inbrottslarm samt säkerhetsfunktion inom passersystem.
Driftsättning av utvecklingsprojekt ”integrationsmodul” för lokalbokningssystem och passersystem
avseende automisterat öppningsförfarande av bokade undervisningssalar.
Investering och utvecklingskostnader för säkerhetsrelaterade projektet förutses öka kommande
åren och estimeras uppgå till 15 – 18 milj.
KTH:s larm‐ och passersystem omfattar KTH campus, Albanova/Albano, KTH Kista, KTH
Flemingsberg och KTH Södertälje med cirka 2 500 st. kortläsare och 560 st. dörrbladsläsare.
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19. Digitalisering
Framtidens utbildning och KTH:s digitaliseringssatsningar inom utbildningen kommer påverka
lokaler och faciliteter inom två fokusområden – digital undervisning och examination samt den
sociala
mötesplatsen.
Digital examination under 2021/22 beräknas omfatta 100 kurser med examination av mer än
10000 studenter. Initialt kommer examinationerna vara bundna till fasta datorsalar, av säkerhets‐
och administrativa skäl, men på sikt kommer man kunna vara mer flexibel gällande datorutrustning
och administration, vilket möjliggör större nyttjande av vanliga utbildningssalar med vissa
modifikationer.
Satsningar på att tillgängliggöra och stödja lärares digitala kursutveckling kommer öka de digitala
inslagen i undervisning och ställer därför krav på att lokalförsörjningen i varierande grad kan
anpassa utbildningssalarna så att de kan nyttja pedagogiska upplägg såsom “Active Learning
Classroom”.
Generellt är vi i ett läge post pandemin där våra IT‐ och AV‐lösningar tillåter hybridundervisning.
Även om digitaliseringen kommer spara tid för lärare, studenter och administration, så kommer
det kräva ökade satsningar på lokalplaneringsresurser, IT‐tjänster och IT‐relaterad
personal. Nyckeln till att dimensionera lokaler och faciliteter och säkra att önskade
digitaliseringseffekter, är att löpande följa upp beläggningsgrad och annan nyttjandeinformation,
tillsammans med skolornas utbildningsorganisation samt sammanställa en helhetsbild av hur olika
faciliteter och lokaler effektivt kan samverka för den faktiska utbildningsverksamheten.
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19.1

Datorer GRU‐lokaler

Beläggningsgraden och beläggningsmönstret för datorsalar har under 2020 ‐2021 förändrats en
hel del pga. pandemin. För att möjliggöra distans‐ och hybridundervisning har man tilldelat en
del av datorer i datorsalar till användning på distans, sk. RemoteLabs. Under 2020 och 2021 har
därför användning av datorsalsdatorer pendlat mellan på distans och plasten användning.
De drygt 10 miljoner i budget för åren 2019‐2020 som har planerats för förnyelse av datorparken
i datorsalar har inte används fullt ut, detta dels pga. brist på lämpliga datormodeller, men även
pga. det oklara behovet och komponentbristen som orsakats av pandemin.
Under 2021 har datorutbyte gjorts som planerat, 317 datorer är utbytta med en kostnad på 4
850 000 kr.

19.2 AV‐utrustning i GRU‐lokaler

Följande AV‐relaterade insatser planeras kring utbildningen och i GRU lokalerna under 2022‐
2024:
Fortsatt arbete med standardisering av AV i GRU lokaler och mötesrum. Typrum ger KTH:s lokaler
samma funktion och utseende så att lärare/anställda ska känna igen sig och komma igång lättare
oberoende på vilken del av Campus de befinner sig.
Kostnadsmässigt hanteras det inom SRF:s budget för ombyggnationer och förnyelse av GRU
lokalerna.
Fortsatt arbete med att göra om datorsalar till multifunktionella lokaler, som har ett eget AV‐
typrum. Kostnadsmässigt hanteras det inom SRF:s budget för ombyggnationer och förnyelse av
GRU lokalerna.
Införa nya typrum ”Hybridsal” och ”Flyttbart videomöteskit” för mötesrum för att möta upp nya
behov som skapades av pandemin. Uppskattad årlig kostnad för testutrustning och installationer.
c.a 200 000 kr. Utrustning och installationer i GRU lokalerna hanteras kostnadsmässigt inom SRF:s
budget för ombyggnationer och förnyelse av GRU..
Fortsatt arbete kring underliggande tekniska lösningar och övervakningssystem för att förbättra
drift och minska supportbehov, vilket underlättar både för lärare och driftspersonal. Uppskattad
årlig kostnad c:a 500 000 kr
Fortsatt arbete mot skolorna så det byggs efter KTH standard, även där för smidigare support och
högre igenkänningsfaktor. Uppskattad årlig kostnad för GVS är c.a 500 000 kr och avser bl.a.
projektledning för kartläggning och behovsinsamling. Resterande kostnader (hårdvara, mm.) tas
av skolorna.
Test av nya system som eventuell ersättare till KTH‐Play (Kaltura) som är en relativt dyr lösning.
Uppskattad kostnad för GVS är c.a 200 000 kr,
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Upphandlingar: både AV‐konsult (går ut 2023‐04‐03) och AV‐entreprenör (2023‐12‐19) kommer
behöva nya upphandlingar under denna period. Uppskattad kostnad för GVS är c.a 200 000 kr.
.

19.3

Datorhallar och serverrum

Hantering och behov gällande servrar och lagringslösningar i datorhallar och laboratorier på KTH
behöver ses över pga. ‐ inom snar framtid ‐ brist på utrymme samt av miljöskäl, tillförlitlighetsskäl,
säkerhetsskäl och förändringar i användningsmönstren.
Syftet med översynen är att konsolidera antalet hallar och datorrum så att vi får ner
energiförbrukning och även minimera onödiga inköp av utrustning där befintliga lösningar och
ledig kapacitet kan användas. I färre hallar kan vi även fokusera på viktiga tjänster som reservkraft
och brandsläckning. Även om en ökande andel servertjänster läggs ut i molnet, så är det nu en
mycket kraftig trend att forskningsgrupper behöver egna lokala kluster samt nät nära beräknings‐
och mätdata‐servertjänster, som lämpligen ändå kan ha ordnade faciliteter för kyla och
energianvändning samt en fackmässig servicenivå. Dessa moderna beräknings‐kluster (med s.k.
GPU‐enheter) uppvisar en helt motsatt trend mot "vanliga" servertjänster. För beräkningskluster
ökar el‐, kyl‐ och utrymmesbehoven drastiskt och i de flesta fall avger dessa enheter också mycket
starkt och obehagligt ljud. Förändringen i användningsmönstren drivs i stort av lokal hantering av
stora datamängder i form av bilder och omfattande mätdata, men även av konkurrensmässiga
ställningstagande av att äga information och data som används av externa forskare inom olika
ämnesområden. Hantering av stora datamängder och olika typer av avancerad
forskningsutrustning ställer ökade krav på en strukturerad, men ändå flexibel nätinfrastruktur, som
externt tillgodoses av SUNET/NORDUnets utmärkta datakapacitet. Detta är svårt och mycket dyrt
att få av kommersiella leverantörer.
Kostnaden för en anpassning av lokaler och faciliteter är svår att uppskatta utan att göra en översyn
av behoven i samråd mellan IT och olika forskargrupper. En nyanserad helhetsbild, långsiktig
finansiering, miljömässig hållbarhet, säkerhet och kartläggning av vilka effekter och besparingar
som kan göras är avgörande för att kunna planera en förändring. En generell uppskattning av
investeringskostnaden för en datorhall med faciliteter ligger på ca 20 mkr och det ställer krav på
lokalerna som beskrivits i ett separat dokument. Försök till samordning i stockholmsregionen med
SUNET, KI och SU samt SciLifeLab görs löpande, dels för att se om man kan samordna
lagringskapacitet och andra faciliteter, men även för att trygga geografisk redundans och
forskningssamarbeten. Tex finns ju sedan 2015 en mycket kraftfull nätförbindelse (fiber‐ring) i
norra‐länken‐tunnlarna som förbinder KI, KTH, SU (och SciLifeLab) som gör att data och
beräkningsresurser kan förläggas på valfri plats bland dessa.
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20. Tillgänglighet
Tillgänglighet är en jämställdhetsfråga och på KTH campus ska alla studenter och anställda kunna
arbeta och delta på samma villkor. KTH följer förordningen 2001:526 om statliga myndigheters
ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken och som projekteringsunderlag ingår
”Riktlinjer för tillgänglighet‐ Riv hindren” som är en publikation från Myndigheten för delaktighet.
I samband med hyresgästanpassningar, och KTH:s eller fastighetsägarens underhållsåtgärder
åtgärdas brister i den fysiska tillgängligheten. Det kan innebära kompletteringar av
dörrautomatik, ramper och lyftbord och i hörsalar och större övningssalar installeras hörslingor
och högtalarsystem. I trapphus med hiss, där så är möjligt, arrangeras säker plats med separat
kallelsesystem för de med nedsatt rörelseförmåga som måste sätta sig i säkerhet i händelse av
brand.
Fastighetsavdelning arbetar med aktiva åtgärder för att minska diskriminering. Dessa rapporteras
årligen till KTH Equality office som sammanställer dessa för hela KTH.
Fastighetsavdelningens aktiva åtgärder för 2021 är följande:

20.1 Tillgängliga entréer KTH Campus
Syftet med den aktiva åtgärden är att i samarbete med fastighetsägaren Akademiska Hus
förbättra tillgängligheten för utvändiga entréer på KTH Campus.
KTH Campus består av ett stort antal byggnader från olika tidsåldrar, vilket gör att det är
svåröverblickbart om gällande tillgänglighetskrav uppfylls för entréerna. KTH vill med åtgärden få
en sammanställning av status för tillgängligheten för de utvändiga entréerna och sedan i samråd
med Akademiska Hus förbättra tillgängligheten.
Under Q3 2020 har Konsultföretaget SET UP har på uppdrag av KTH Fastighetsavdelning tagit
fram en inventering av samtliga KTH Campus utvändiga entréer som anges som tillgängliga på
Akademiska Hus campuskarta.
Inventeringen har tagits fram i samråd med tillgänglighetskonsult. Materialet är sammanställt i
en databas från vilken man kan ta ut pdf‐ rapporter för varje enskild entré.
Det inventerade materialet har analyserats av tillgänglighetskonsult som kategoriserat åtgärder
enligt bedömning Hög, Medel, Låg, Ej fastställd. Inventeringen listar vilka åtgärder som bedöms
vara fastighetsägaren respektive hyresgästens ansvar.
Under Q3 2021 tar KTH i samråd med tillgänglighetskonsulten fram en prioriteringslista av
åtgärder med bedömning Hög.
Under Q1 2022 tar KTH i samråd med fastighetsägaren fram en prioriteringslista och åtgärdsplan
med fördelning av ekonomiskt ansvar. Utifrån dessa tar Akademiska Hus fram en kalkyl för
genomförande av åtgärder.
Utredningen av utvändiga entréer kommer att följas av en översyn av tillgängligheten i
grundutbildningsmiljöerna.
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20.2

Övriga aktiva åtgärder mot diskriminering

Tillgänglig laboratorieinredning i kurslabb, komplettering av skötbord i RWC, komplettering av
portabel hörteknik för undervisningssalar och mötesrum, och komplettering av hörslingor i
hörsalar.
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Inledning
Planeringsförutsättningarna innehåller universitetsstyrelsens beslut om ramar för verksamhetsplanering och budget inför 2023. Det inbegriper övergripande ramar för anslagen till
KTH och utbildningens dimensionering samt inriktning för stödverksamheten, lokalkostnader och utveckling av myndighetskapitalet. I planeringsförutsättningarna anges även
prognoser för 2024 och 2025, i syfte att underlätta en flerårig verksamhetsplanering.
Beräkningarna för kommande år är gjorda utifrån nu kända faktorer. Flera osäkerhetsfaktorer
kan komma att påverka prognoserna.
Omvärldsfaktorer som påverkar KTH:s ekonomi
Omvärldsläget och effekter av pandemin påverkar även KTH. För 2022 och 2023 prognosticerar Riksbanken en inflation om sex respektive fem procent vilket kommer att öka KTH:s
kostnader. Genom de penningpolitiska åtgärder som Riksbanken genomfört i april 2022, med
stegvisa höjningar av reporäntan, beräknas att inflationen under 2023 sjunker för att från och
med 2024 vara nära tre procent.
De kostnadsökningar som den höga inflationen under 2022 och 2023 beräknas ge är kostnader som KTH kommer att få bära även då inflationen sjunkit tillbaka. KTH:s kostnadsökningar kommer att slå olika. Exempelvis kommer indexuppräkningar av KTH:s hyresavtal att
påverkas fullt ut medan effekter av årliga lönerevisioner inte beräknas mynna ut i nivåer med
inflationen. Det är rimligt att anta att effekterna av lönerevisionerna ändå blir högre än de
senaste årens ökningar om strax över två procent. Med ett antagande om att KTH:s samtliga
kostnader skulle öka i nivå med den nuvarande inflationen skulle det innebära att KTH:s
kostnader vid utgången av 2023 har ökat med drygt tio procent.
KTH räknar i nuläget inte med någon motsvarande ökning i anslag till följd av den kraftiga
inflationen. Det finns en viss koppling i framtida pris- och löneomräkning i och med att
omräkningstalen för lokalkostnader tar hänsyn till 70 procent av förändring av konsumentprisindex.
En dialog har påbörjats med utbildningsdepartementet om att de ökade intäkter som KTH:s
huvudsakliga hyresvärd Akademiska Hus nu erhåller till följd av inflationen, helt eller delvis,
ska återbördas KTH. I budgetunderlaget för perioden 2023–2025 tar KTH upp utmaningen
med att Akademiska Hus tillämpar marknadshyresprincipen vilket innebär höga hyresnivåer
inom Stockholmsregionen. Med den stigande inflationen ökar denna utmaning. Oavsett resultatet av denna dialog behöver KTH se över sin kostnadsutveckling. Om inte KTH agerar riskerar både oförbrukade bidrag och myndighetskapital att behöva nyttjas vilket i sin tur kommer
leda till att KTH:s möjligheter för framtida strategiska satsningar minskar.
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1 Övergripande ramar för anslagen
Bakgrund
KTH disponerar ett ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp)
och ett ramanslag för forskning och utbildning på forskarnivå (basanslag). I tabell 1 anges
ramarna för anslagen. Beloppen är beräknade utifrån budgetpropositionen för 2022 och högskoleindex för 2023 som anges i vårpropositionen för 2022. Högskoleindex är den pris- och
löneomräkningsmodell som regeringen tillämpar för universitet och högskolors anslag. För
2023 är högskoleindex 1,36 procent.
Tabell 1. Ramanslag som disponeras av KTH
miljoner kronor
Ramanslag

2020

2021

2022

2023

2024*

2025*

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: utbildning på
grundnivå och avancerad nivå

1 217

1 393

1 360

1 325

1 339

1 344

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: forskning och
utbildning på forskarnivå, varav

1 712

1 834

1 844

1 869

1 891

1 914

Strategiska forskningsområden

204

208

210

213

214

218

SciLifeLab

388

467

459

465

471

477

* Preliminär högskoleindex för 2024 och 2025 anges inte i vårpropositionen. Vid beräkning av prognosen för anslagen för 2024
och 2025 har i stället de preliminära beloppen för pris- och löneomräkning som anges i budgetpropositionen för 2022 använts.

Genom de senaste årens budgetpropositioner och ändringsbudgetar har regeringen genomfört ett flertal utbildningssatsningar. I tabell 2 anges regeringens pågående utbildningssatsningar för vilka KTH erhåller medel inom ramen för takbeloppet. Satsningarna är riktade och
tillfälliga vilket innebär att KTH:s anslag ökade 2020 och 2021 men minskade 2022 i jämförelse med 2021. Inför 2023 minskar anslaget ytterligare. Prognosen inför 2024 och 2025 är
att anslaget därefter ökar, framförallt på grund av pris- och löneomräkning.
Utöver de tillfälliga utbildningssatsningarna som anges i tabell 2 genomförde regeringen 2021
en satsning på så kallade bristyrkesutbildningar. Satsningen innebar att KTH:s takbelopp
ökade med 33 mnkr från och med 2021. Ökningen är permanent. I stort sett samtliga av
KTH:s utbildningsprogram är att betrakta som bristyrkesutbildningar.
KTH erhåller även medel för vissa särskilda satsningar och åtaganden från andra statliga
anslag för utbildning och forskning. Se tabell 3.
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Tabell 2. Regeringens pågående utbildningssatsningar som KTH erhåller medel för inom takbeloppet
miljoner kronor
Satsning
Livslångt lärande (särskild satsning 2020–2024)

2020*

2021

2022

2023

2024

5,5

11

11

11

11

1,7

2,5

2,5

72,8

24,3

2,1

2,1

28,6

28,6

116,2

68,5

KPU (tillfällig utbyggnad 2021–2023)
Behörighetsgivande utbildning (tillfällig utbyggnad 2020–2022)

37,2

Utbildning hela landet (tillfällig utbyggnad 2021–2025)
Utbildning avancerad nivå (tillfällig utbyggnad 2021–2022)
SUMMA utbildningssatsningar

42,7

2025

2,1

2,6

2,6

15,6

13,6

2,6

* Satsningar genom ändringsbudget pga. covid-19 sommaren 2020. Medel för dessa satsningar under 2020 låg ej inom
takbeloppet utan som särskilda medel i anslag 2:64.

Tabell 3. Medel från andra anslag som KTH erhåller
miljoner kronor
Anslagspost

Belopp
2022

Kommentarer inför 2023

Anslag 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
Idébanksmedel

Medel för studenthälsa

1

1,1

Medel går till KTH:s holdingbolag. Utbetalning kräver
bemyndigande från riksdagen. Uppskattning för 2023: ungefär
samma belopp som 2022.
Uppskattning för 2023: ungefär samma belopp som 2022.

Anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
Kompl. utb. för personer med
utländsk utbildning

0,3

Pga. för få sökande har KTH inte antagit några ytterligare studenter. Medel kommer troligtvis inte att tas i anspråk under 2023.

Utveckling av VFU i lärarutbildningen: övningsskolor

0,4

Uppskattning för 2023: ungefär samma belopp som 2022.

Ny kortare kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU)

1,75

Enligt BP22 ökar totalbeloppet för satsningen 2023 och 2024.
Dialog pågår med utbildningsdepartementet om förutsättningar för
denna satsning. I de medel som KTH får för 2022 ingår
planeringsmedel om 1,2 mnkr.

Medel för validering inom KPU

0,5

Uppskattning för 2023: ungefär samma belopp som 2022.

Innovationskontor

11,9

Medel öronmärkta för KTH:s innovationskontor. Uppskattning för
2023: ungefär samma belopp som 2022.

2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
Stöd för studentinflytande

2,5

Totalsumma

19,4

Uppskattning för 2023: ungefär samma belopp som 2022. Medel
går till THS. KTH ger årligen ytterligare bidrag till THS. För 2022
uppgick detta belopp till ca 7 mnkr.
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Beslut
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa de övergripande ramarna för anslag till KTH för
2023, enligt tabell 1 och 2 ovan. Rektor har rätt att revidera ramarna för anslag med hänsyn
till de beslut som riksdag och regering kan komma att fatta om anslag till KTH, eller om andra
omständigheter så kräver.
Fördelning av anslag inom KTH
I enlighet med KTH:s arbetsordning (reviderad 2022-06-17) beslutar rektor årligen om
verksamhetsplan och budget för KTH, inom de ramar som styrelsen beslutar om. I beslut om
verksamhetsplan ska den närmare fördelningen av anslag ingå.
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2 Övergripande dimensionering av utbildning
Bakgrund
Tidigare års utbildningsvolym
KTH:s takbelopp har varierat förhållandevis mycket under de senaste åren, se tabell 1. Inför
både 2021 och 2022 har KTH fördelat medel internt i enlighet med 2023 års beräknade
anslagsnivå, med anledning av att ökningen av regeringens anslag 2021–2022 till stor del
bestod av flertalet tillfälliga och villkorade satsningar som upphör från 2023.
Universitet och högskolor får överföra överproduktion till ett värde av högst 15 procent av
takbeloppet och outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 10 procent av
takbeloppet till efterföljande budgetår. Vid ackumulerad underproduktion motsvarande mer
än 10 procent av takbeloppet behöver KTH återbetala medel till regeringen.
Vid utgången av 2020 hade KTH en ackumulerad överproduktion som summerade till cirka
89 mnkr. Delar av den tillfälliga ökningen av takbeloppet för 2021 användes för att finansiera
den ackumulerade överproduktionen, som kan nyttjas först när KTH inte kan avräkna upp till
aktuellt års takbelopp.
Vid utgången av 2021 hade KTH ingen ackumulerad överproduktion, utan den motsatta situationen med ett anslagssparande om 91 mnkr. KTH har under perioden 2020 och 2021 inte
minskat sin utbildningsvolym. Tvärtom har utbildningsvolymen ökat sedan 2019, sett till
antal helårsstudenter och antal nybörjare. Det ackumulerade anslagssparandet är en effekt av
att takbeloppet tillfälligt höjts i större utsträckning än KTH har kunnat omsätta. Se tabell 4.
Tabell 4: Antal helårsstudenter och antal nybörjare 2019–2021
2019

2020

2021

Antal helårsstudenter

12 442

12 507

12 533

Antal nybörjare

5 821

6 485

6 439

Källa: KTH:s årsredovisning

Studieavgifter
Intäkterna från studieavgifter var 155 mnkr under 2020 och 139 mnkr under 2021. Det lägre
utfallet under 2021 berodde huvudsakligen på färre studieavgiftsskyldiga studenter med
anledning av covid-19, och till viss del även på utökade kostnader med anledning av ett tillfälligt stödprogram för avgiftsskyldiga studenter under vårterminen 2021 (V-2021-0097).
Enligt budget kommer intäkterna från studieavgifter under 2022 att bli cirka 140 mnkr.
Enligt prognos kommer kostnaderna under 2022 att vara omkring 150 mnkr, det vill säga
cirka 10 mnkr högre än intäkterna. Ett sådant utfall skulle innebära att det ackumulerade
överskottet från studieavgifter minskar från 40 mnkr vid 2022 års ingång till knappt 30 mnkr
inför 2023. En översyn av studieavgifter pågår inom KTH, utifrån universitetsstyrelsens
beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens rapport Granskning av prissättning av
studieavgifter för studenter.

6 (21)

Dnr: V-2022-0374 1.2

Dimensionering för utbildning 2023–2025
Dimensionering av utbildning för 2023 följer huvudsakligen samma linje som tidigare års
dimensionering. Det sker dock en utveckling av antal helårsstudenter planerade inom
anslagsfinansierad vidareutbildning, vilket är i linje dels med regeringens satsning på livslångt lärande, dels med KTH:s interna arbete med att utöka andelen livslångt lärande av
KTH:s utbildningsvolym. För behörighetsgivande utbildning sker däremot en sänkning, vilket
också är i linje med regeringens satsning, som enbart löpte 2020–2022. För inresande
utbytesstudenter prognosticeras en återgång till liknande nivåer som före pandemin.
För att underlätta en mer långsiktig planering av utbildningen inom KTH anges även en
preliminär dimensionering för 2024–2025. Dessa år är en prognos som kan komma att
revideras om omständigheterna så kräver.
Tabell 5. Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Uppdrag
2021

Antal
nybörjare
2021

Uppdrag
2022

Uppdrag
2023

Prel.
uppdrag
2024

Prel.
uppdrag
2025

I. Utbildning finansierad av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Program: planeringstal antal personer

Arkitekt

110

114

110

110

110

110

1 650

1 852

1 655

1 655

1 655

1 655

Ämneslärare

35

6

35

0

35

35

Kompletterande pedagogisk
utbildning

65

65

65

90

90

90

Högskoleingenjör

743

815

735

755

755

755

Kandidat

90

119

100

100

100

100

Högskoleutbildning

30

31

30

-

-

-

Master (exkl. 5-åriga
utbildningar)

674

701

674

700

700

700

Magister

44

66

44

15

15

15

1 170

1 092

630

630

630

630

Civilingenjör, civilingenjör/lärare

Behörighetsgivande utbildning

Utfall
2021
Utbytesstudenter: antal personer som påbörjar utbytesstudier

Inkommande

950

521

950

950

950

950

Utresande

700

296

700

700

700

700

150

500

625

875

1 125

601

650

700

700

700

Anslagsfinansierade vidareutbildningskurser: antal helårsstudenter

Vidareutbildningskurser

325

II. Utbildning finansierad med andra medel
Nya betalande studenter:
antal personer

750
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Beslut
Universitetsstyrelsen beslutar att dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad
nivå samt för behörighetsgivande utbildning i enlighet med tabell 5.
Slutlig dimensionering av KTH:s utbildning
I enlighet med KTH:s arbetsordning (reviderad 2022-06-17) beslutar rektor årligen om
verksamhetsplan och budget för KTH, inom de ramar som styrelsen beslutar om. I beslut om
verksamhetsplan ska den slutliga dimensioneringen av planeringstal för KTH:s utbildning
ingå. Rektor beslutar även om antagningstal för KTH:s utbildning.
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3 Övergripande ramar för stödverksamheten
Bakgrund
I planeringsförutsättningar för 2021 beslutade universitetsstyrelsen att en översyn av gemensamma kostnader inom hela KTH ska ske i syfte att effektivisera och därmed hitta framtida
möjligheter till kostnadsbesparingar. I planeringsförutsättningar för 2022 beslutade universitetsstyrelsen att de löpande kostnaderna för det samlade stödet inom KTH ska minska i
relation till KTH:s totala kostnader.
I april 2022 fattade rektor beslut om en gemensam och samordnad organisation för KTH:s
hela verksamhetsstöd. Den nya organisationen bildas genom ett samgående mellan verksamhetsstödet på skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet (GVS). Samgåendet i en
organisation är ett steg i arbetet med att utveckla ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och
effektivitet som frigör lärares och forskares tid och bidrar till KTH:s konkurrenskraft. En
gemensam linjeorganisation för verksamhetsstödet möjliggör en helhetssyn på varje stödområde vilket bidrar till ett effektivare verksamhetsstöd med hög kvalitet och leverans till en
rimlig kostnad.
Av GVS verksamhetsplan för 2022 framgår att kostnaderna för året beräknas till 1 349 mnkr
varav 760 mnkr finansieras via täckningsbidrag. Skolornas budgeterade kostnader som finansieras med täckningsbidrag uppgår till 546 mnkr för 2022. I beloppet ingår inte stödrelaterade kostnader som finansieras på annat sätt än via täckningsbidrag.
I och med samgåendet i en organisation kommer KTH kartlägga stödverksamheten, både den
som finansieras via täckningsbidrag samt via externa medel, anslag eller som internt fakturerade tjänster. Den beräknade budgetramen för verksamhetsstödet kommer att tas fram i samband med övrig KTH-budget under hösten. I ramen kommer kostnader för KTH:s internrevision att ingå.
I arbetet med samgåendet ingår att ta fram en gemensam budget för den nya organisationen
för verksamhetsstödet. Den gemensamma budgeten kommer under arbetet att behöva justeras och kalibreras. Därefter ska ett utgångsläge fastställas för 2023 för att möjliggöra uppföljning av styrelsens beslut om att de löpande kostnaderna för det samlade stödet inom KTH ska
minska i relation till KTH:s totala kostnader. I och med utvecklingen av verksamhetsstödet
kan kostnader initialt tillkomma. I planeringsförutsättningar för 2022 angavs att utvecklingen
av verksamhetsstödet initialt kräver investeringar, exempelvis i syfte att digitalisera eller
automatisera arbetet (se avsnitt 4.1 Stödverksamhet, Övergripande planeringsförutsättningar
inför 2022 vid KTH, V-2021-0422).
Beslut
Universitetsstyrelsen beslutar att de löpande kostnaderna för det samlade stödet inom KTH
ska minska i relation till KTH:s totala kostnader och med utgångspunkt i budget 2023.
Universitetsstyrelsen beslutar att en konsekvensanalys av att minska kostnaderna för det
gemensamma verksamhetsstödet med 10 procent av omslutningen ska göras.
Konsekvensanalysen ska redovisas vid universitetsstyrelsens möte i november 2022.
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Universitetsstyrelsen beslutar att 4 mnkr ska avsättas till universitetsstyrelsens förfogande
främst avsedd för KTH:s internrevision.
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4 Övergripande ramar för lokalkostnader
Bakgrund
KTH:s lokalkostnader omfattar förutom lokaler för KTH:s egen verksamhet även lokaler för
student- och gästforskarbostäder samt lokaler som hyrs ut i andra hand, till främst andra
lärosäten. De totala lokalkostnaderna uppgick till 973 mnkr för 2021 och har budgeterats till
972 mnkr för 2022. I budgetarbetet inför 2022 beräknades indexuppräkningen till en något
lägre nivå än den blev. Prognosen för 2022 är därför att lokalkostnaderna kommer att uppgå
till 982 mnkr.
Lokalkostnaderna har en stark korrelation till Sveriges inflation då hyresavtalens indexering
är kopplad till KPI. Även inför 2022 sågs oväntade kostnadsökningar i och med att KPI i
oktober 2021 blev 2,8 procent och flera prognoser pekat mot en inflation på cirka sex procent
för 2022. Inför 2023 beräknas därför KTH:s lokalkostnader att öka med drygt tio procent och
uppgå till 1 080 mnkr. I ökningen ingår även ökade kostnader för el, värme, kyla och vatten.
KTH kommer att lämna en lokal i Kista och kommer att hyra motsvarande area på Campus
Valhallavägen. I de beräknade kostnaderna för 2023 har hänsyn tagits till dessa förändringar.
KTH:s lokalförsörjningsplan för 2022-2025 ger mål och riktning för KTH:s lokalplanering
och lokalkostnader. För att möta kostnadsutvecklingen föreslås där ett antal åtgärder, samt
att fortsatt argumentera för att indexuppräkning av hyresavtal endast ska ske med 70 procent.
Tabell 6 visar beräknade lokalrelaterade kostnader och innehåller beräkning för 2023 och
prognos för 2024 och 2025. Hyrorna beräknas indexeras med 5,0 procent 2024 och 2,8 procent 2025. 1 Under 2023 får KTH åter tillträde till renoverade lokaler i 43:20, Drottning
Kristinas väg 30 och våren 2023 ges tillträde till den nya bron mellan Albano Hus 3 och
AlbaNova hus 3, den så kallade Skywayen. Skywayen kostar 2 mnkr per år. KTH får tillträde
till det renoverade 43:15 (kemikvarteret) 2024. Kostnaden för kemikvarteret kommer att öka
med 7 mnkr per år.

1

Antagandet bygger på prognoser om KPI från Riksbanken.
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Tabell 6. Lokalkostnader
miljoner kronor om inger annat anges
KTH:s lokalrelaterade kostnader

2017 2018 2019 2020 2021

Budget

Planering

Prognos

Prognos

2022

2023

2024

2025

Lokalhyra (inkl. lokaler som KTH hyr
ut i andra hand och student/
gästforskarbostäder)

737

790

815

862

880

893

980

1 036

1 065

Kostnader för el, värme, kyla, vatten

48

54

57

50

61

51

61

64

66

Lokalvård, extern entreprenad inkl.
städmaterial

19

16

20

19

20

21

22

23

24

Lokaltillbehör och övriga
lokalkostnader

21

8

17

19

4

1

17

18

18

Reparationer avseende hyra, lokaler
och byggnader

10

12

7

13

9

6

0

0

0

Avsättning för lokalkostnader

0

0

29

0

0

0

0

0

0

Summa lokalkostnader enligt
resultaträkning i årsredovisning

836

881

945

963

973

972

1 080

1 141

1 173

Årets avskrivningskostnader,
förbättringsutgift annans fastighet

33

40

40

49

54

57

53

56

57

Lokalvård i egen regi inom GVS

20

24

24

25

30

34

32

33

34

Summa lokalrelaterade kostnader

890

946

1 009 1 038 1 057

1 063

1 165

1 230

1 264

4 535 4 708 5 033 5 063 5 297

5 524

5 739

5 976

6 155

KTH:s kostnader i enlighet med
årsredovisningen
KTH:s lokalrelaterade kostnader
för student- och gästforskarbostäder samt intäkter för
uthyrning i andra hand*

184

210

254

225

199

205

232

244

250

KTH:s lokalrelaterade kostnader
att fördela via internprismodeller
mm.

706

736

755

813

859

858

932

985

1 013

KTH:s kostnader exkl. lokalrelaterade kostnader för studentoch gästforskarbostäder samt
intäkter för uthyrning i andra hand*

4 351 4 498 4 779 4 838 5 098

5 319

5 507

5 732

5 905

Andel lokalrelaterade kostnader av
KTH:s verksamhet (procent)

16,2

16,1

17,0

17,2

17,2

16,4

15,8

16,8

16,8

* För uthyrning av lokaler i andra hand görs antagandet om att intäkter är lika med kostnader. För student- och
gästforskarbostäder gäller inte krav om full kostnadstäckning, därför har de faktiska lokalrelaterade kostnaderna räknats bort.
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Utöver de direkta lokalkostnaderna, exempelvis lokalhyra och kostnader för el, värme, kyla
och vatten enligt ovan, finns kostnader för städning i egen regi samt avskrivningskostnader
för förbättringsutgift på annans fastighet m.m. De totala lokalrelaterade kostnaderna beräknas för 2023 uppgå till 1 165 mnkr (1 063 mnkr). Lokalrelaterade kostnader att fördela inom
KTH genom internprismodeller uppgår för 2023 till 932 mnkr (858 mnkr). Av dessa fördelas
879 mnkr via den gemensamma internprismodellen som beslutas om under 2022 och
41 mnkr fördelas inom SciLifeLab för KTH:s verksamhet. Därtill finns 12 mnkr för att finansiera KTH:s kostnader för student- och gästforskarbostäder som inte finansieras av extern
fakturering.
Beslut
Universitetsstyrelsen beslutar att KTH ska verka för en förbättrad kostnadskontroll av
lokalkostnaderna i enlighet med de förslag till åtgärder som framgår av KTH:s
lokalförsörjningsplan för 2022–2025. Andelen lokalrelaterade kostnader av KTH:s
verksamhet beräknas till 16,1 procent i enlighet med tabell 6. Kostnadsökningar till följd av
inflation visar på högre andel vid utgången av 2025. KTH ska presentera åtgärder för
kostnadskontroll som leder till att andelen lokalrelaterade kostnader i det längre perspektivet
inte överstiger 16,1 procent, i syfte att frigöra resurser för KTH:s kärnverksamhet: forskning,
utbildning och samverkan.
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5 Ramar för myndighetskapitalet
Bakgrund
KTH:s myndighetskapital i dag
KTH behöver ett visst myndighetskapital för att möjliggöra långsiktighet i verksamheten och
för att möta framtida åtaganden exempelvis för samfinansiering. För närvarande finns det
dessutom ett behov av en relativt stor ekonomisk buffert eftersom omvärldsfaktorer innebär
både en stor osäkerhet och en hög inflation. Den höga inflationen beräknas att ge höga kostnadsökningar för KTH kommande år samtidigt som statens pris- och löneomräkning inte
motsvarar kostnadsökningarna.
Vid utgången av 2021 fanns vid KTH ett ackumulerat myndighetskapital om 968 mnkr vilket
motsvarar 18 procent av verksamhetens intäkter exklusive transfereringar. Merparten finns
inom forskning och utbildning på forskarnivå. Se tabell 7.
Stora variationer finns inom respektive skola, där ett totalt sett positivt myndighetskapital
inrymmer institutioner och avdelningar med dels positiva, dels negativa myndighetskapital.
Delar av myndighetskapitalet är uppbundet, till exempel för beslutade satsningar och kommande avskrivningar av investeringar. På KTH finns dock ingen enhetlig definition av vad
som är fritt respektive bundet kapital, vilket försvårar jämförelser och uppföljning av tillgängliga medel för KTH.
Tabell 7. KTH:s ackumulerade myndighetskapital per skola och centralt
miljoner kronor
Skola

Forskning

Utbildning

Totalt

ABE

49

14

63

CBH

259

-54

205

EECS

368

82

450

ITM

-48

80

32

SCI

206

54

260

Summa skolor

834

176

1 009

69

-111

-41

903

65

968

Centralt (rektorsnivå)
Totalt

Det totala myndighetskapitalet vid KTH minskade mellan 2018 och 2020, men ökade igen
2021. Det myndighetskapital som finns på KTH:s skolor har totalt sett ökat sedan 2018, se
figur 1.
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Figur 1. Utveckling av KTH:s myndighetskapital 2018–2021
miljoner kronor

Den totala ökningen kan delvis förklaras av de satsningar som regeringen har genomfört
2020 och 2021. Förutom den sedvanliga pris- och löneomräkningen ökade KTH:s basanslag
med drygt 100 mnkr från och med 2020, bland annat genom satsningen på det strategiska
forskningsområdet It och mobil kommunikation (Digital Futures). Från och med 2021 ökade
basanslaget med ytterligare ca 100 mnkr, bland annat genom ökade medel till SciLifeLab om
ca 70 mnkr. Eftersom det tar tid att skala upp forskningsverksamhet har KTH ännu inte fullt
ut kunnat omsätta de ökningar som nyligen har skett av KTH:s basanslag. KTH har heller inte
sett någon märkbar minskning av externa medel under pandemin.
Samtidigt som basanslaget har ökat har följderna av pandemin inneburit minskade kostnader
under 2020 och 2021, till exempel minskade resekostnader och senareläggning av vissa
forskningsprojekt.
Universitetsstyrelsen beslutade 2018 om att satsa 250 mnkr av KTH:s myndighetskapital
under perioden 2019–2023 bland annat på stärkt fakultetsfinansiering och uppgraderad
infrastruktur. Inför satsningen genomfördes en genomlysning av KTH:s myndighetskapital,
delvis som en respons på riksrevisionens granskning 2017 av lärosätenas myndighetskapital.
Se bilaga 1.
Kommande översyn av resursfördelningsmodellerna inklusive myndighetskapitalet
KTH ska under 2022 påbörja en översyn av resursfördelningsmodellerna för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå, i enlighet
med direktiv V-2021-0344. I direktivet för översyn av resursfördelningsmodeller framgår att
utredningen ska föreslå en resursfördelningsmodell som är mer långsiktig än nuvarande
modell. Utredningen ska beakta hantering av medel som ej förbrukas under ett verksamhetsår
och verksamheter som går med underskott samt föreslå principer för myndighetskapital.
KTH:s hantering av myndighetskapitalet behöver förhålla sig till utvecklingen i samhället,
framför allt när det gäller den ökande inflationen och höjda räntor. Detta kommer sannolikt
att leda till ökade kostnader framöver samtidigt som statens pris- och löneomräkning inte
motsvarar kostnadsökningarna.
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Beslut
Universitetsstyrelsen beslutar att KTH ska etablera en definition över hur KTH särskiljer fritt
från bundet myndighetskapital, samt genomföra en kartläggning över andel fritt och bundet
kapital vid KTH:s alla verksamheter, i enlighet med denna definition.
Universitetsstyrelsen beslutar att KTH ska utarbeta principer för hantering av myndighetskapitalet som är hållbara över tid och lämna förslag på hur KTH långsiktigt ska minska sitt
myndighetskapital.
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Bilaga 1. Myndighetskapital
Riksrevisionens granskning
Under 2017 genomförde Riksrevisionen en granskning av lärosätenas myndighetskapital (RiR
2017:28). Riksrevisionen konstaterade att lärosätenas stora myndighetskapital innebär ett
ineffektivt nyttjande av statens resurser och lämnade flera rekommendationer till både
regeringen och lärosätena. Samtidigt gjorde riksrevisionen bedömningen att en viss uppbyggnad av myndighetskapital är berättigad med tanke på verksamhetens risker och särart. Myndighetskapital kan behövas för att möta framtida åtaganden i form av till exempel samfinansiering och för att ha en ekonomisk buffert för att möjliggöra långsiktighet i verksamheten.
Riksrevisionen menade dock att en sådan buffert bör kunna kopplas till tydligt redovisade
underlag och beräkningar hos respektive lärosäte.
Riksrevisionen lämnade rekommendationen att lärosätena bör säkerställa att det finns dokumentation om myndighetskapitalets innehåll i form av intecknade och fria medel samt att
lärosätena bör utveckla sina rutiner för att planera för och följa upp förbrukningen av
myndighetskapital.
KTH:s genomlysning samt myndighetskapitalsatsning 2019–2023
Universitetsstyrelsen beslutade 2018 om att satsa 250 mnkr av KTH:s myndighetskapital
under fyra år, bland annat på stärkt fakultetsfinansiering och uppgraderad infrastruktur.
Detta resulterade i skolspecifika satsningar, finansierade av både centralt myndighetskapital
och myndighetskapital på skolnivå. Se tabell 1. Satsningarna föregicks av en genomlysning av
KTH:s myndighetskapital (V-2019-1060).
Tabell 1. Myndighetskapitalsatsning 2019–2023
miljoner kronor
Skola

Rektorsnivå

Skolnivå

ABE

50

-

CBH

12

38

EECS

-

50

ITM

42

8

SCI

-

50

Totalt

104

146

Enligt besluten för satsningarna återgår eventuellt kvarvarande myndighetskapital på rektorsnivå, som ej förbrukats inom satsningarna, den 1 januari 2024 till rektors förfogande. Eventuellt kvarvarande myndighetskapital på skolnivå, som ej förbrukats inom satsningarna,
kvarstår vid skolan.
En av slutsatserna från genomlysningen inför myndighetskapitalsatsningen var att beslut om
nyttjande av kapital bör ingå i verksamhetsplaneringsprocessen i syfte att tydliggöra vilket
myndighetskapital som är uppbundet. I genomlysningen konstaterades även att ”det finns en
kultur att spara sina pengar för framtiden, exempelvis om extern finansiering eventuellt
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uteblir eller för omställningsarbete” och att detta är en av orsakerna till att myndighetskapital
bildas på skolnivå.
Måltal för myndighetskapital
I Riksrevisionens granskning lämnades bland annat rekommendationen att regeringen bör
överväga att dels utarbeta kriterier för att bedöma myndighetskapitalets storlek (lärosätesspecifika måltal), dels införa ett återrapporteringskrav för dessa måltal. Regeringen gjorde
dock bedömningen att det inte är lämpligt att införa sådana måltal, bland annat mot bakgrund av att det är svårt att utarbeta kriterier som tar hänsyn till de lärosätesspecifika
förutsättningarna.
Vissa lärosäten har infört måltal för hur stort myndighetskapitalet får vara på institutionsoch fakultetsnivå. Arbetsgruppen vid KTH som genomförde genomlysningen inför myndighetskapitalsatsningen 2019–2023 gjorde dock bedömningen att KTH inte bör införa en sådan
generell modell utan att en kontinuerlig dialog mellan ledningen och skolorna är att föredra.
Argumentet till detta var att finansieringssituationen mellan olika institutioner och avdelningar skiljer sig åt. För en institution med hög andel externfinansiering är det rimligt med en
högre buffert men för en utbildningstung institution finns det inte samma behov till buffert.
Detta argument är i linje med det som regeringen framförde avseende riksrevisionens rekommendation om måltal och svårigheten att tillämpa generella principer.
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Bilaga 2. Information till KTH:s skolor inför planering av kommande år
Lönerevision
Det gällande löneavtalet, från och med oktober 2011, innebär årliga lönerevisioner. Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko. Den senaste lönerevisionen, oktober 2021, stannade på 2,0 procents höjning i enlighet med gängse avtal. I
budget för 2022 är en ökad personalkostnad inkluderad, för bland annat lönerevision i
oktober, på 2,0 procent. Utrymmet för lönerevisionen 2023 är ej fastställt. En prognos för
2023 är osäker med tanke på det ekonomiska läget med bland annat ökad inflation och
stigande räntor.
Lönekostnadspåslag, LKP
Pålägget för lönebikostnader (LKP) vid KTH är 55,0 procent för 2022 exklusive semesterlönetillägg (57,10 inklusive semestertillägg), enligt beslut V-2021-0815. Rektor ska i december
2022 besluta om lönekostnadspålägg för 2023, utifrån lagstadgade och avtalsenliga avgifter
som fastställs av regeringen och Arbetsgivarverket under hösten 2022.
LKP bör sättas för att täcka samtliga avgifter såsom arbetsgivaravgifter och premier för avtalsförsäkringar. Rektor har inför både 2021 och 2022 beslutat att höja LKP jämfört med föregående år, på grund av att framför allt avgiften för sparpremier, vilka bekostar pensionsrätt
för förmånsbestämd pensionsrätt, har genererat högre kostnader.
Med nu kända faktorer samt att regeringen och Arbetsgivarverket inte gör några avgiftsförändringar, är prognosen för 2023 att LKP kommer att kunna fortsatt ligga på samma nivå
som under 2022.
Internprismodell och lokalrelaterade kostnader
I de lokalrelaterade kostnader som fördelas ingår kostnader för KTH-gemensamma lärandemiljöer. Till följd av införandet av en ny gemensam modell för att fördela lokalrelaterade kostnader, går det i dagsläget inte att beskriva den beräknade kostnaden för KTH-gemensamma
lärandemiljöer inför 2023 och därför inte heller de intäkter som beräknas uppstå baserat på
genomförda bokningar och avlyft från grundutbildningsanslaget.
Gemensamma kostnader
Resurssättningen till verksamhetsstödet ska utgå från behoven av stöd till KTH:s utbildning
och forskning. Resurssättningen i samband med samgåendet sker stegvis:
•

Kartläggning av gemensamma kostnader (maj 2022)

•

Definiera vad som ska ingå i gemensamma kostnader (juni/augusti 2022)

•

Budgetering samt fastställande av utgångsläget (september/oktober 2022)

Skolorna ska för 2023 i största möjliga utsträckning ha samma förutsättningar för stödet som
för 2022. Eventuella övergångseffekter kommer att hanteras.
KTH:s kostnader finansierade via täckningsbidrag följs sedan tidigare upp via rapporten
Kostnader finansierade med täckningsbidrag. Rapporten behöver utvecklas för att även
täcka administrativa kostnader som finansieras på annat sätt.
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Resursfördelningsmodeller vid KTH
Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå
Skolorna erhåller medel genom bastilldelning, strategiska medel och en tilldelning baserad på
utförda prestationer enligt den modell universitetsstyrelsen beslutat om, med den fördelning
som senast fastställdes år 2014, att börja gälla från och med 2015 (US-protokoll 3-2014).
Fördelningspotterna utgörs av bastilldelning, riktade medel och prestationsmedel. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri. För
illustration av nuvarande resursfördelningsmodell, se figur 1 nedan.
Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Fördelning av medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå till KTH:s skolor beslutades av universitetsstyrelsen 2013, att börja gälla från och med 2015 (US-protokoll 6-2013).
Modellen knyter an till det sätt som medel fördelas från regeringen till lärosätena, där medel
genereras baserat på producerade helårsstudenter och helårsprestationer. De anslag som
KTH erhåller enligt regleringsbrev, samt beräknade avgifter från verksamheten avseende
studieavgiftsskyldiga studenter, fördelas till programskola och till producentskola grundat på
utfall närmast föregående läsår. Medel för helårsprestationer fördelas i sin helhet till producentskola grundat på produktion innevarande år. Utöver fördelningen av medel i förhållande
till helårsstudenter och helårsprestationer ingår i modellen en pott för riktade strategiska
satsningar. Anslaget finansierar även kostnader som hanteras på central nivå såsom gemensamma studieytor. För illustration av nuvarande resursfördelningsmodell, se figur 2 nedan.
De statliga ersättningsbeloppen aviseras årligen genom regeringens budgetproposition och
fastställs genom regleringsbrev till universitet och högskolor. För 2022 tillämpas ersättningsbelopp enligt tabell 1 nedan. För 2023 har KTH gjort en beräkning utifrån nu kända faktorer i
form av högskoleindex, angivet i vårpropositionen (VÅP) till 1,36 procent. De exakta
ersättningsbeloppen kommer att anges i budgetpropositionen för 2023.
Tabell 1. Statliga ersättningsbelopp 2022 och beräkning för 2023
Utbildningsområde

Ersättning helårsstudent

Ersättning helårsprestation

2022

Beräkning
för 2023

2022

Beräkning
för 2023

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt

33 811

34 271

22 032

22 332

Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt

57 653

58 437

48 620

49 281

Undervisning

41 125

41 684

43 082

43 668

Verksamhetsförlagd utbildning

58 281

59 074

56 545

57 314

163 373

165 595

99 538

100 892
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Figur 1. Resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå

Figur 2. Resursfördelningsmodell för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Stegvis ordning för fördelning av GRU-medel:
0) Avlyft till KTH-gemensamma ändamål
1) Full HPR-ersättning till skolorna enligt regeringens prislapp
2) HST-ersättning till programskola
3) Återstående belopp fördelas enligt skolans andel av
HST-producentskola för senaste läsår

0)
GRU-relaterade åtaganden

Regeringens anslag för GRU till KTH:
(TAKBELOPP)
+ Avgifter betalande

Ersättning för HST ca 60%
2) Programskolemedel
15 tkr/ HST

Gemensamma KTH-satsningar

Totala tillgångar

3) Resterande medel
till producentskola

1) Ersättning för HPR ca 40%
till producentskola

Skolspecifika uppdrag
och satsningar

Avgår särskilt
täckningsbidrag för att täcka
KTH-gemensamma
kostnader inom GRU *
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