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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

J-2022-2336

Beslut om förordnande om programansvarig för 
högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, TIDAB 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

 

Beslutet 

Skolchef beslutar att utse Monika Lundell till tillförordnad programansvarig för skolans 
högskoleingenjörsprogram i datateknik (TIDAB). Förordnandet gäller från 2022-10-01 och 
tillsvidare. Uppdraget är om 25% av en helårsarbetsinsats.  
 

Ärendet 

Programansvarig för TIDAB, Johan Montelius har kontaktat grundutbildningsansvarig (GA) 
Ann Lantz och bett att få avsluta sitt uppdrag som programansvarig. GA har beviljat detta. En 
process för att utlysa uppdraget har initierats vid skolan för att utse en ny programansvarig.  
 
I mellanperioden behöver skolan ha en tillförordnad programansvarig och GA har i samråd med 
GA-gruppen vid skolan funnit att Monika Lundell är en mycket lämplig kandidat. Lundell har 
lång erfarenhet av arbete med utbildningsutveckling, programhantering och uppdrag som vice 
PA. Lundell är inte anställd som lärare men är disputerad i datalogi och är mycket erfaren.  
Skolchefen ger Lundell dispens från kravet för programansvariga lärare att inneha erfarenhet av 
att vara kursansvarig och examinator utifrån att Lundell uppfyller kravet på att vara disputerad, 
har lång erfarenhet av undervisning på grundnivå samt mångårig erfarenhet av akademiska 
bedömningar. Utifrån detta har Monika Lundell de erfarenheter och meriter som krävs för att 
kunna utföra alla arbetsuppgifter kopplade till uppdraget.   
  
Lundell är tillfrågad och har accepterat uppdraget. 

Detta beslut har fattats av skolchef Sonja Berlijn efter föredragning av 
grundutbildningsansvarig Ann Lantz. Närvarande vid beslutet var vice skolchef Lars Nordström.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Sonja Berlijn, skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 
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{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Ann Lantz, grundutbildningsansvarig vid Skolan för elektroteknik och vetenskap 

 
 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

Monika Lundell, EECS 
 

Kopia till:  

Prefekter, EECS 
Studierektorer, EECS 
Programansvariga, EECS 
Ekonomienheten, EECS 
Viggo Kann, EECS 
Marianne Lundin, EECS 
 
Leif Kari, vice rektor KTH 
Carina Kjörling, ledningskansliet KTH 

Expeditionsdatum:  

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

 

 

Ann Lantz

2022-09-16
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