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PROTOKOLL Datum 
2022-10-05 

Diarienummer 
V-2022-0007 

Universitetsstyrelsens möte 

Protokoll nummer: 6/2022 

Datum för mötet: 5 oktober 2022 kl. 08.30 – 12.30 
 
Plats för mötet: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8 

Deltagande 
Pia Sandvik, ordförande 
Sigbritt Karlsson, rektor 

Ledamöter utsedda av regeringen: 
Ola Asplund 
Christina Forsberg  
Jacob Gramenius 
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 (fr o m § 3.1) 
Susanna Elfving Blomster, ST (fr o m § 4.1) 

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande) 
Mikael Östling, prorektor (t o m § 3.7) 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (utom § 4.1) 
Anna Hamilton (§ 3.1-3.2) 
Johan Gerdin (§ 3.3) 
Camilla Ifvarsson, Magnus Johansson, Maria Lindencrona (§ 3.4-3.6) 
Maria Salling (§ 4.1) 
Stefan Östlund (§ 4.2) 
Sofia Ritzén (§ 4.3) 
Anna Wahl (§ 4.4) 
Eva Fredriksson, ledningssekreterare (utom § 4.1) 

Frånvarande: - 
Bertil Andersson  
Bjarne Foss 
Christian Levin 
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§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet. 

§ 1.1 Val av justerare 
Cornelia Haag, utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets 
protokoll. 

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar 
Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar. 

§ 1.3 Föregående mötes protokoll 
Protokoll från föregående möten (nr 4 och 5/2022) läggs till handlingarna.  

§ 2 Rektors rapport 
Rektor informerar styrelsen om bland annat: 

• Ekonomi och kostnadsökningar orsakade av inflation och ökade energipriser 

• Antagningsstatistik  

• Arbetet med ”framtidens utbildning” 

• Samgående av verksamhetsstödet 

• Kommande översyn av KTH:s resursfördelningsmodell 

§ 3 Ärenden för beslut 
3.1 Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid KTH 

(V-2022-0571) 

KTH har genomfört översyn av universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna 
stiftelser vid KTH. Efter översynen föreslås vissa förändringar. Bland annat föreslås att 
universitetsstyrelsen delegerar till rektor att besluta om mottagare av vissa stipendium. 

Anna Hamilton, handläggare vid avdelningen förforskningsstöd inom verksamhetsstödet, 
föredrar ärendet. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• anta de ändringar i universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna 
stiftelser vid KTH som framgår av bilaga 1. 
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§ 3.2 Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH:s anknutna stiftelser 

(V-2022-0572) 

KTH har genomfört översyn av universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för 
KTH:s anknutna stiftelser. Efter översynen föreslås vissa förändringar. Bland annat 
föreslås att styrdokumentet även ska tillämpas för de särförvaltade stiftelserna.  

Anna Hamilton, handläggare vid avdelningen förforskningsstöd inom verksamhetsstödet, 
föredrar ärendet. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• anta de ändringar i universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för 
KTH:s anknutna stiftelser som framgår av bilaga 2. 

§ 3.3 Arbetsordning för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) 
(V-2022-0562) 

Vid rektorsrådet för SciLifLab i december 2020 bestämdes att en arbetsgrupp skulle 
genomföra en översyn av arbetsordning för SciLifeLab och att översynen även skulle 
omfatta fyrpartsöverenskommelsen och trepartsöverenskommelsen. 

Arbetsordningen och överenskommelserna har gåtts igenom stegvis och relevanta delar 
har förts över till en ny arbetsordning och nya överenskommelser och därefter omarbetats. 
Det rör sig om fullständiga omarbetningar.  

Johan Gerdin, utredare vid ledningskansliet, föredrar ärendet. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• anta arbetsordning för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 
(SciLifeLab) enligt bilaga 3 till protokollet. Arbetsordningen träder i kraft den 1 
november 2022 och vid samma tidpunkt upphävs arbetsordningen för SciLifeLab 
(V-2017-0559). 

§ 3.4 Internrevisionsrapport om tillträde och inpassering till KTH:s lokaler 

(V-2022-0061) 

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av 
internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen 
(9 §). Styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser 
och rekommendationer (10 §). 

Internrevisionen har slutfört granskning av tillträde och inpassering till KTH:s lokaler. 

Magnus Johansson, internrevisor, föredrar internrevisionens rapport. 

Universitetsdirektören föredrar åtgärdsplanen. 

Universitetsstyrelsen beslutar om: 

• Åtgärder enligt bilaga 4 till protokollet. 
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§ 3.5 Internrevisionsrapport om KTH:s efterlevnad av dataskyddsförordningen - GDPR 
(V-2022-0061) 

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av 
internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen 
(9 §). Styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser 
och rekommendationer (10 §). 

Internrevisionen har slutfört granskning av KTH:s efterlevnad av dataskyddsförordningen 
- GDPR. 

Camilla Ifvarsson, internrevisonschef, föredrar internrevisionens rapport. 

Universitetsdirektören föredrar åtgärdsplanen. 

Universitetsstyrelsen beslutar om: 

• Åtgärder enligt bilaga 5 till protokollet. 

§ 3.6 Internrevisionsrapport om krisberedskap och krishantering 
(V-2022-0061) 

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av 
internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen 
(9 §). Styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser 
och rekommendationer (10 §). 

Internrevisionen har slutfört granskning av KTH:s krisberedskap och krishantering. 

Maria Lindencrona, internrevisor, föredrar internrevisionens rapport. 

Universitetsdirektören föredrar åtgärdsplanen. 

Universitetsstyrelsen beslutar om: 

• Åtgärder enligt bilaga 6 till protokollet. 

§ 3.7 KTH:s stora pris 
(V-2022-0177) 

KTH:s stora pris delas ut årligen. Mottagaren ska vara svensk medborgare och pristagaren 
ska närvara vid prisutdelningsceremonin för att ta emot priset. Prissumman är i år 1,2 
mnkr. Enligt donatorn, som önskat och förblivit anonym, ska belöningen utdelas till: 

”Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom 
sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges 
fortsatta materiella framåtskridande, eller person som genom vetenskaplig forskning 
funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, 
som främjar ovan nämnda syfte, eller person som genom konstnärliga insatser utövar ett 
mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv”. 

Rektor föredrar ärendet. 
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Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• utse Petra Wadström till mottagare av KTH:s stora pris 2022. 

KTH:s motivering till att Petra Wadström erhåller priset lyder: 

Rent vatten är avgörande för människors hälsa, möjligheter och livskvalitet. Det är också 
en ödesfråga för framtida generationer och möjligheten till en hållbar utveckling. Petra 
Wadström är en unik problemlösare med ett stort mått envishet som genom sin 
innovation Solvatten förändrat livet för många människor - inte minst kvinnor- runt om i 
världen. Petra Wadström har skapat en lika enkel och hållbar som sinnrik och genialisk 
konstruktion – där vattnet renas enkom med solens hjälp. Med denna uppfinning får fler 
tillgång till livsviktigt rent vatten varje dag. 

Petra Wadström är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris. 

§ 4 Presentationer 

§ 4.1 Rekrytering av nästkommande rektors ställföreträdare 
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, berättar om nomineringskommitténs 
arbete med rekrytering av nästkommande rektors ställföreträdare. 

§ 4.2 Om internationalisering 
Stefan Östlund, vicerektor för internationalisering, berättar om KTH:s 
internationaliseringsarbete. 

 § 4.3 Arbete för att se över regelverket vid läraranställningar (anställningsordning mm) 
         och dess tillämpning 

(V-2022-0357) 

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte i juni 2022 (protokoll nr 4/2022) att ett 
arbete ska påbörjas för att se över anställningsordning vid KTH, riktlinje till 
anställningsordningen och handläggningsprocesserna vid läraranställningar.  

Rektor och dekanus informerar om det påbörjade arbetet. 

§ 4.4 Om jämställdhet 
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund, informerar om KTH:s 
jämställdhetsarbete. 

§ 5 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

§ 6 Nästa möte 
Nästa möte hålls 23 november 2022 på Villagatan 19.  
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§ 7 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.  

 

Vid protokollet 

 

Karin Almgren 
Sekreterare 

 

 

Pia Sandvik    Sigbritt Karlsson 
Ordförande    Rektor 

Justeringsdatum: 2022-10-06  Justeringsdatum: 2022-10-06 

 

 

Cornelia Haag 
Justerare 

Justeringsdatum: 2022-10-07 



RIKTLINJE Gäller från och med 
2020-11-01 

Diarienummer 
V-2020-0654 senast ändrad genom 
V-2022-0571 

Beslutsfattare 
Universitetsstyrelsen 

Ändrad från och med 
2022-11-01 

Ansvarig för översyn och frågor 
Avdelningen för forskningsstöd 
inom det gemensamma 
verksamhetsstödet 

 
 
 
 

 1 (5) 
 

Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av KTH:s anknutna 
stiftelser vid KTH 

Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen (diarienummer V-2020-0654). 
Styrdokumentet och gäller från och med den 1 november 2020 och är senast ändrad den 1 
november 2022 (V-2022-0571). Styrdokumentet reglerar organisation och delegering av 
uppgifter när det gäller hanteringen av de stiftelser som förvaltas av KTH genom anknuten 
förvaltning. Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är avdelningen för 
forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet. 

Styrdokumentet reglerar hanteringen av de stiftelser som förvaltas av KTH genom anknuten 
förvaltning. Anknuten förvaltning innebär att en juridisk person åtar sig att förvalta en stiftelse i 
enlighet med stiftelseförordnandet. De anknutna stiftelserna är juridiska personer och inte del 
av myndigheten. Det styrande regelverket som gäller förvaltning av stiftelserna är 
huvudsakligen stiftelselagen (1994:1220). 

1 Uppgifter för universitetets ledning  

1.1 Universitetsstyrelsen  
I 2 kap. 2 § stiftelselagen finns följande bestämmelse rörande ansvar för en stiftelse: 

2 § Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet 
görs av en eller flera fysiska personer, föreligger egen förvaltning. Görs ett sådant 
åtagande av en juridisk person, föreligger anknuten förvaltning. 

Den eller de fysiska personer som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom i enlighet 
med stiftelseförordnandet bildar styrelse för stiftelsen. Vid ett sådant omhändertagande 
av egendom som avses i 1 kap. 2 § andra stycket får stiftelsen företrädas av någon som 
skall ingå i styrelsen. 

Den juridiska person som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom är förvaltare för 
stiftelsen. Om staten har gjort ett sådant åtagande, är det i stället den myndighet som har 
gjort åtagandet för statens räkning som är förvaltare. 

Universitetsstyrelsen har enligt högskolelagen (1992:1434) inseende över universitetets alla 
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Universitetsstyrelsen är förvaltare och 
bär därmed det yttersta ansvaret för de KTH-anknutna stiftelserna. 

1.1.1 Uppgifter  
Av 2 kap. 3 § stiftelselagen följer bland annatframgår att förvaltarens (universitetsstyrelsens) 
viktigaste uppgift är att verka för uppfyllandet av stiftelsens ändamål genom att säkerställa att 
stiftelseförordnandet följs. 

Av 2 kap. 4 § samma lag följer framgår att förvaltaren också ansvarar för att förmögenheten 
placeras på godtagbart sätt. Universitetsstyrelsen har beslutatr om riktlinje för placering av 
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kapital i KTH:s anknutna stiftelser (V-2022-0572) som närmare beskriver vad styrelsen anser 
är godtagbar placering. 

Av 2 kap. 23 § samma lag följer framgår att förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess 
namn och firma samt att när en stiftelse har registrerats i stiftelseregistret, får förvaltaren 
bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Av avsnitt 1.2 
och avsnitt 3.1.3 nedan framgår att styrelsen, genom detta styrdokument, har bemyndigat rektor 
respektive universitetsdirektören att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firmaSe 
vidare rektors uppgifter i avsnitt 1.2 och universitetsdirektörens uppgifter i avsnitt 1.3. 

Universitetsstyrelsen undertecknar en sammanställning av KTH:s gemensamma 
värdepappersförvaltning och årsredovisningar för KTH:s särförvaltade stiftelser. Se vidare 
rektors uppgifter avsnitt 1.2. 

Universitetsstyrelsen beslutar i frågor om ansökan om ändring av stiftelseförordnande 
(permutation) till Kammarkollegiet. 

Universitetsstyrelsen beslutar i frågor om åtagande av förvaltning av en ny stiftelse. 

1.2 Rektor 
Universitetsstyrelsen bemyndigar rektor att Rektor företrädaer universitetets samtliga anknutna 
stiftelser och tecknar deras namn och firma, förutom i frågor om permutation (se 1.1.1.). Det 
innebär bland annat att rektor ingår avtal om förvaltning och administration av stiftelserna 
samt undertecknar dokument som avser stiftelserna, såsom skattedeklarationer och handlingar 
till Länsstyrelsen.  

Av avsnitt 1.3. framgår att även universitetsdirektören ges motsvarande bemyndigande. Rektor 
ska därför besluta om hur uppgiftsfördelningen mellan rektor och universitetsdirektören ska se 
ut i frågor om att företräda stiftelserna och teckna deras namn och firma. 

Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att besluta 

− om mottagare av stipendium i det fall stiftelseförordnandet anger att 
universitetsstyrelsen ska göra det (dock ej KTH:s stora pris för vilket styrelsen inte 
delegerar beslutanderätten). (Får vidaredelegeras.) 

− Rektor om att skrivaer under årsredovisningar för de samförvaltade stiftelserna (se 2 
kap. 7 § 4 stycket årsredovisningslagen (1995:1554), och. 

Rektor undertecknar årsredovisningarna för de samförvaltade stiftelserna.   

− om att Rektor utser ordförande för stipendierådet (se avsnitt 2.1.4). 

1.3 Universitetsdirektör 
Universitetsstyrelsen bemyndigar universitetsdirektören att Universitetsdirektören företrädaer 
samtliga anknutna stiftelser och tecknar deras namn och firma., förutom i frågor om 
permutation (se 1.1.1.).  Bemyndigandet gäller med de begränsningar som följer av rektors rätt 
att fördela arbetet, se avsnitt 1.2. Rektor ska beslutar om hur uppgiftsfördelningen mellan rektor 
och universitetsdirektören ska se ut i frågor om att företräda stiftelserna och teckna deras namn 
och firma. 
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2 Organisation för den löpande förvaltningen 

2.1 Förvaltningsnämnden 
Förvaltningsnämnden utövar översyn av förvaltningen av de anknutna stiftelserna på 
universitetsstyrelsens uppdrag.  

2.1.1 Sammansättning 
För att på universitetsstyrelsens uppdrag utöva översyn av förvaltningen av de anknutna 
stiftelserna ska det finns en förvaltningsnämnd som Förvaltningsnämnden ska består av en 
ordförande och två andra ledamöter. Rektor ska vara ordförande. De två andra ledamöterna ska 
vara universitetsstyrelsens ordförande, rektor och universitetsdirektören. Rektor är ordförande 
för förvaltningsnämnden. 

2.1.2 Uppgifter 
Förvaltningsnämnden ska besluta om: 

- större organisatoriska frågor rörande stiftelserna, 

- upphandling, val, byte och avveckling av kapitalförvaltare, 

- budget för förvaltning av de anknutna stiftelserna, 

- godkännande av förändringar i innehav för de anknutna stiftelser som inte är 
samförvaltade,. och 

- lägsta utdelningsnivå av stiftelsernas direktavkastning som ska delas ut i stipendier 
under verksamhetsåret (för att uppfylla skattelagstiftningens krav på utdelning). 

Därutöver har förvaltningsnämnden följande uppgifter: 

- uppföljning av att valda kapitalförvaltare fullgör avtal, och 

- säkerställa årlig återrapportering till universitetsstyrelsen vid aprilmötet. 

2.1.3 Arbetsformer 
Förvaltningsnämnden ska hanterar sina uppgifter vid möten. Förvaltningsnämnden ska mötas 
minst två gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara styrelsens ledamöter 
tillhanda innan respektive möte. 

Stipendierådets ordförande ska kallas till nämnden när frågor som rör stipendierådet hanteras. 
Stipendierådets ordförande deltar inte i beslutsfattandet. 

Nämndens möten ska protokollföras. Vid varje möte ska nämnden utse en justerare som jämte 
ordförande justerar mötesprotokollet. 

2.1.3.1 Närvaro och yttranderätt vid möten  
Förvaltningsnämnden beslutar om vilka personer som får närvara och yttra sig vid nämndens 
möten. 
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2.1.4 Stipendierådet  

2.1.4.1  Sammansättning 
För att säkerställa att stiftelsernas ändamål uppfylls och att stiftelseförordnandena följs på ett 
effektivt sätt ska det finns ett stipendieråd som ska bestå Rådet består av en ordförande, en vice 
ordförande och fem andra ledamöter.  

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter varav en bör vara doktorand, 
som utses i enlighet med 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 

Hur ledamöterna utses 

Stipendierådets sammansättning ska vara jämställd och återspegla KTH:s bredd i områden och 
ämnestraditioner. Det ska finnas erfarenheter från verksamhetsledande positioner.  

En ledamot per skola utses av skolchefen och en ledamot från det gemensamma 
verksamhetsstödet utses av universitetsdirektören. Studentrepresentanterna utses i enlighet 
med 7 § studentkårsförordningen (2009:769) och riktlinje om studentinflytande. 

Rektor utser ordförande. Vice ordförande utses bland rådets ledamöter och har de uppgifter 
som ordförande beslutar. 

Ledamöternas utses för en mandatperiod om tre år. Stipendierådets ordförande kan får inneha 
ordförandeskapet högst två mandatperioder. 

2.1.4.2 Uppgifter 
Stipendierådet är ett universitetsgemensamt organ med uppgift att säkerställa att stiftelsernas ändamål 
uppfylls och att stiftelseförordnandena följs på ett effektivt sätt. 

Stipendierådets uppgifter är att:ska 

- Följa upp säkerställa att utdelning från stiftelserna sker enligt fullföljdskravet, om inget 
annat framgår av förordnandet, 

- föreslå förändring av stiftelseförordnande (permutation) av en stiftelse till 
universitetsstyrelsen, 

- fastställa arbetsordning/motsvarande för stipendiehantering utifrån 
stiftelseförordnandet, och 

- utse stipendiekommitté vid behov för att nominera eller besluta om mottagare. i de fall 
det inte framgår av stiftelseförordnandet vilken person/funktion som ska nominera eller 
besluta om mottagare. 

 
Beslut i stipendierådet fattas med enkel majoritet. Om det blir lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.  Om inget annat anges är stipendierådet beslutsför när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande, däribland ordföranden och/eller vice ordföranden. 

2.1.4.3 Uppgift för stipendierådets ordförande  
Stipendierådets ordförande ska beslutar om mottagare av stipendium, stipendier om inget annat 
framgår av stiftelseförordnandet eller andra beslut. 
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2.2 Verksamhetsstöd 
Vid avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet finns 
stiftelsefunktionen som ansvarar för löpande administration av stiftelserna inklusive 
uppföljning av förvaltning av stiftelsernas kapital. Stiftelsefunktionen bereder återrapportering 
av stiftelsernas verksamhet till universitetsstyrelsen, förvaltningsnämnden och stipendierådet. 

Fastighetsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet ansvarar för frågor rörande 
löpande förvaltning av fastigheten i Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond. 
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Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH:s 
anknutna stiftelser 

Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen (diarienummer V-2020-0655). 
Styrdokumentet gäller från och med den 1 november 2020 och är senast ändrad den 1 november 
2022 och gäller från och med den 1 november 2020. Ansvarig för översyn och frågor om 
styrdokumentet är avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet. 

I universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser (V-2022-0571) 
framgår att det är styrelsens uppgift att Styrdokumentet reglerar hur den ekonomiska 
förvaltningen av kapitalet i KTH:s anknutna stiftelser ska bedrivas och placeras på ett, enligt 
stiftelselagen, godtagbart sätt (jfr 2 kap. 4 § stiftelselagen).   

Styrdokumentet tillämpas inte för placering av kapital som tillhör Stiftelsen Henrik Göranssons 
Sandviken stipendiefond och Stiftelsen professor Gunnar Wallqvists donationsfond med 
avseende på fastigheten. 

Styrdokumentet tillämpas för placering av kapital som samförvaltas med diskretionärt mandat 
och för det som tillhör de särförvaltade stiftelserna vilka har rådgivande förvaltning. KTH 
förvaltar idag tre särförvaltade stiftelser: Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken 
stipendiefond, Per Hagbarths stiftelse och Stiftelsen professor Gunnar Wallqvists donationsfond 
(inte med avseende på fastigheten). 

 

1 Mål för placering av KTH:s anknutna stiftelsers kapital  

DeKTH:s anknutna stiftelsernas kapital ska förvaltas långsiktigt med målsättningen att erhålla 
en jämn avkastning dock med beaktande rimlig risknivå.  

Det övergripande målet är att placeringstillgångarna över rullande femårsperioder (mätt på 
helår) ska ge en genomsnittlig årlig real avkastning om fyra procentenheter (KPI+4 %). Med 
årlig real avkastning avses nominell total årlig avkastning (direktavkastning plus 
marknadsvärdesförändring) minus konsumentprisindex.  

Det primära målet för att nå avkastningen om KPI + 4 % är att placeringstillgångarna ska 
generera en årlig utdelningsbar direktavkastning om 2,5 % av det förvaltade kapitalet. Därmed 
är det sekundära målet att portföljen, efter utdelningar, ska öka 1,5 % av sitt reala värde över 
tiden. 

2  Kapitalförvaltarens uppdrag 

1.12.1 Kapitalförvaltare med diskretionära uppdrag 
Det samförvaltade kKapitalet ska förvaltas av en eller flera externa förvaltare genom 
diskretionära förvaltningsuppdrag, vilket innebär att förvaltaren/förvaltarna har rätt att 
genomföra omplaceringar i portföljen inom de ramar som anges i denna riktlinje.   
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Förvaltarna ska uppdras genom avtal åta sig att: 

- åta sig att följa denna riktlinje  
- mäta placeringarnas risk och resultat löpande 
- lämna den rapportering som framgår av avsnitt 8.1 nedan. månatlig rapportering till 

stiftelsefunktionen vid avdelningen för forskningsstöd samt särskild rapportering inför 
KTH:s årsredovisning. 

2.2 Kapitalförvaltare för de särförvaltade stiftelserna  
Kapitalet förvaltas av en eller flera externa förvaltare genom rådgivande förvaltningsuppdrag. 
Detta innebär att förvaltaren/förvaltarna verkställer de omplaceringar i portföljen som 
förvaltningsnämnden har beslutat om. 

Förvaltarna ska genom avtal åta sig att: 

- följa denna riktlinje 
- lämna den rapportering som framgår av avsnitt 8.1 nedan  
- kvartalsvis redovisa tillgångsallokering till stiftelsefunktionen. 

23 Utdelningsbar avkastning  

En förutsättning för att en stiftelse ska erhålla förmånlig beskattning är att stiftelsen över en 
period av 5 år använder minst 80 % av direktavkastningen för det kvalificerade ändamålet.  

Med direktavkastning menas mottagna räntor, utdelningar, samt avkastning från 
aktieobligationer, nollkuponger, räntefondandelar med mera, samt eventuella fondrabatter, det 
vill säga den faktiska avkastningen på stiftelsens tillgångar plus fondrabatter. 

Sammanfattningsvis gäller för KTH:s stiftelser att endast direktavkastning kan delas ut, om 
inget annat framgår av stiftelseförordnandet eller genom att separat beslut har fattats av 
förvaltningsnämnden. Av direktavkastningen ska 10 % tillföras kapitalet. Kapitalvinster 
betraktas inte som utdelningsbar avkastning utan tillförs kapitalet. 

34  Val av värdepapper 

Med undantag för alternativa investeringar ska samtliga av portföljens tillgångar vara, eller 
inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en handelsplats enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden eller en motsvarande handelsplats utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

4.1 Aktierelaterade placeringar 
Kapital kan placeras i aktier och aktierelaterade instrument, såsom exempelvis depåbevis, 
teckningsrätter och konvertibla skuldebrev, samt i aktieindexobligationer och i olika typer av 
instrument för att nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i 
detta styrdokument. 

4.2 Räntebärande placeringar  
Kapital kan placeras i räntebärande instrument denominerade i svenska kronor eller annan 
valuta givet att placeringen är värdesäkrad till svenska kronor 
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4.3 Alternativa investeringar 
Kapital kan placeras i alternativa placeringar, med vilka avses hedgefonder, private equity, 
råvaror och investeringar i kreditmarknader. Dessa typer av investeringar kan vara stängda över 
viss tid och därmed ha sämre likviditet, varför punkt 6.5 om likviditetsrisk inte behöver 
uppfyllas. 

4.4 Fonder 
Kapital kan placeras i värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder vars 
placeringsinriktning överensstämmer med vad som anges i detta styrdokument och som står 
under tillsyn av Finansinspektionen eller dess motsvarighet inom EES.  

Vid placering i fond ska det förvaltade kapitalets limiter om tillgångsslagens andelar i tabell 1 
beaktas.  

45 Tillgångsallokering 

Förvaltningen av kapitalet styrs utifrån de övergripande målen och riskbegränsningen under 
punkt 1.1. 

Intervallen i tabell 1 anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera, uttryckt som andel 
av portföljens totala marknadsvärde. Syftet är att utifrån övergripande mål och riskbegränsning 
styra allokeringen på ett så optimalt sätt som möjligt. 

Fordringar/skulder vid köp/försäljning avseende aktierelaterade placeringar tillhör 
aktieportföljerna. Vid beräkningar av portföljens värde ska tillgångarna värderas till rådande 
marknadspris. 

Tabell 1: Limiter för tillgångsslagen 

 
Tillgångsslag – strategisk viktning Min Normal Max 

Aktier 40% 60% 70% 

- varav svenska aktier 25% 38% 44% 

- varav globala aktier 15% 22% 26% 

Räntebärande värdepapper 20% 30% 40% 

Alternativa placeringar 5% 10% 15% 

 
Om limiterna överskrids respektive underskrids ska åtgärder vidtas för att återställa 
fördelningen till inom limiterna. Detta ska ske så snart det är lämpligt utan att onödiga 
kostnader eller kapitalförluster uppstår och med beaktande av de övergripande målen med 
förvaltningen.  

5.1 Avvikelser i tillgångsallokeringen av innehaven i skattepliktiga stiftelser 
Avvikelser i tillgångsallokeringen understigande 5 % accepteras i de två skattepliktiga 
stiftelserna, Per Hagbarths stiftelse och Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond, 
och justeras kvartalsvis vid behov efter beslut i förvaltningsnämnden. 
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56 Placeringsrestriktioner 

För att begränsa de finansiella riskerna ska förvaltningen ske inom vissa givna restriktioner.  

6.1 Aktierisk 
Aktier hänförliga till ett enskilt bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 
% av aktieportföljens marknadsvärde.     

6.2 Kreditrisk 
Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av ränteportföljens marknadsvärde. Vid placering i 
räntebärande värdepapper gäller följande limiter: 

Tabell 2: Limiter för emittenter av ränterelaterade finansiella instrument  

 
Kategori obligationsfonder Min% Max% 
Stats- kommun och bostadsobligationer, lägsta rating AA- 0 100 

Företagsobligationer Investment grade* (med lägsta rating BBB-) 0 55 

Korträntefonder Investment grade*, Löptid och duration <1 år 0 100 
 

 
*Officiell rating eller motsvarande bedömd i risknivå  
 
I de fall ratinginstituten har olika rating tas hänsyn till den högsta ratingen. 

6.3 Ränterisk 
För att begränsa ränterisken får den genomsnittliga durationen i den totala ränteportföljen inte 
överstiga 4 år. 

6.4 Motpartsrisk 
Värdepappersaffärer och handel med valuta får endast ske med motparter som uppfyller 
nedanstående kriterier: 

- Svensk bank, värdepappersinstitut eller annat finansiellt institut som har 
Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument eller 
valutor. 

- Utländska institutioner som har motsvarande tillstånd i det land de verkar och som står 
under tillsyn av lokal tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ i respektive land. 

Transaktioner ska ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är 
tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis vid nyemissioner. 

6.5 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk innebär risken för att det finansiella instrumentet inte kan avyttras vid avsedd 
tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. 

De finansiella instrument, som det förvaltade kapitalet är investerat i, ska kunna försäljas 
omgående eller allra senast inom 15 bankdagar till marknadspris. 
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För det förvaltade kapitalet inom tillgångsslaget alternativa placeringar kan det dock vara svårt 
att hitta likviditet då dessa placeringar ofta är inlåsta för en viss tidsperiod. Av den anledningen 
gäller inte regeln ovan om 15 dagar för den typen av placeringar.  

6.6 Valutarisk 
Valutasäkring till SEK får göras för att minska valutarisken.  

6.7 Belåning 
Upptagande av lån tillåts inte. 

6.8 Förvaring 
Portföljens tillgångar ska förvaras hos svensk bank eller institut som har Finansinspektionens 
tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring. Andelar i fonder får dock registreras hos 
fondbolaget utan leverans till värdepappersinstitut. 

67 Hållbar utveckling och etiska krav 

Enligt 1 kap. 5 § högskolelagen ska KTH i sin verksamhet främja en hållbar utveckling. 

Placering av kapitalet ska ske på ett etiskt och miljömässigt godtagbart sätt. 

Förvaltningen av stiftelsekapitalet ska ske med beaktande av att KTH är ett internationellt 
tekniskt universitet där hållbar utveckling är av stor vikt. Detta innefattar miljöhänsyn, socialt 
och ekonomiskt ansvar och god etik i investeringsprocessen. Externa förvaltare som anlitas ska 
ha åtagit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Placeringar ska 
göras i företag som, utöver lagstiftning, följer internationella normer för mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och anti-korruption samt ILO. De internationella normerna är uttryckta i 
FN:s deklarationer och konventioner och deras relevans för företag sammanfattas i till exempel 
FN:s Global Compact. 

Stiftelserna följer KTH:s syn att ser klimatförändringarna är som ett allvarligt hot och har därför 
en restriktiv syn på placeringar i företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor. KTH  

Stiftelserna har en mycket restriktiv syn på investeringar i bolag med produktion och/eller 
distribution av exempelvis tobak, icke-medicinsk narkotika, vapen, alkohol, kommersiella spel 
eller pornografi. 

78 Utvärdering 

Utvärderingens syfte är att löpande informera om total- och delportföljers resultat i relation till 
övergripande mål enligt avsnitten 1 och 7 ovan. 

För att utvärdera de diskretionära portföljerna och förvaltarnas insats ska utvecklingen sättas i 
relation till varandra och i möjliga fall till jämförelseindex.  

7.18.1 Rapportering 
Rapportering till stiftelsefunktionen vid avdelningen för forskningsstöd ska ske på följande sätt:  

Månadsvis                                                                       

Förvaltare ska månatlig avge skriftlig rapportering som ska innehålla följande:  
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• Total förmögenhet uppdelad på tillgångsslag. 
• Portföljens utveckling totalt och per tillgångsslag för senaste månaden, från årets början 

och sedan uppdragets start, samt motsvarande uppgifter för index enligt nedan:  
o Svenska aktier Six Portfolio Return Index  
o Globala aktier MSCI AC World Index  
o Räntebärande instrument 60% OMRX Total Bond, 30% OMRX T-Bill, 10% 

Solactive SEK IG Credit Index 
o Alternativa placeringar STIBOR 30 + 2% 

• Total värdeutveckling årsvis. 
• Direktavkastning senaste månad och från årets början. 
• Standardavvikelse (risk). 
• Duration i räntebärande placeringar. 
• Köp och försäljningar. 

 
Kvartalsvis 

Förvaltaren ska kvartalsvis avge muntlig och skriftlig rapportering som ska innehålla följande:  

• Prognos om årets direktavkastning. 
• Kommentar till aktuell marknadssituation. 

 
Årligen 

Förvaltaren ska årligen rapportera hur det hållbara perspektivet beaktas i placeringarna.   

Förvaltaren ska rapportera avvikelser till stiftelsefunktionen förvaltningsnämnden som tar 
information till förvaltningsnämnden och vidare till universitetsstyrelsen vid behov.  

Vid behov 

Förvaltaren ska vid behov avge muntlig och skriftlig rapportering om det finns behov av 
rebalansering av portföljen på grund av särskilda omständigheter.  
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1 Inledning 

Vid Kungl. Tekniska högskolan finns Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 
(SciLifeLab). I förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 
finns bestämmelser om dels SciLifeLabs uppgifter och organisation, dels uppgifter för styrelsen 
för SciLifeLab. 

SciLifeLab drivs gemensamt av Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms 
universitet och Uppsala universitet. 

Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala 
universitet har ingått en överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab – också 
benämnd fyrpartsöverenskommelsen (Kungl. Tekniska högskolans dnr V-2022-0560). Av 
överenskommelsen framgår bland annat att parternas verksamhet inom SciLifeLab ska bedrivas 
i nära samverkan mellan parterna inom ramen för de beslut som fattas dels av styrelsen för 
SciLifeLab, dels av en part och att respektive part ska ansvara för sin verksamhet inom 
SciLifeLab. Det framgår också att förslag till ändringar i arbetsordningen eller till en ny 
arbetsordning för SciLifeLab ska samordnas av Kungl. Tekniska högskolan samt utarbetas 
gemensamt av Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet, 
Uppsala universitet och styrelsen för SciLifeLab samt i dialog med rektorsrådet.  

Vidare har Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet ingått 
en överenskommelse om samverkan avseende verksamhet inom SciLifeLab vid Campus Solna – 
också benämnd trepartsöverenskommelsen (Kungl. Tekniska högskolans dnr V-2022-0561). Av 
överenskommelsen framgår bland annat att det inom SciLifeLab ska för Campus Solna finnas en 
kommitté och under kommittén en föreståndare. 

Därutöver har Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet 
ingått en överenskommelse om samordning av arbetsmiljöarbetet vid SciLifeLab (Kungl. 
Tekniska högskolans dnr V-2017-0589). 
 
Det finns också andra överenskommelser som rör SciLifeLab men som inte redovisas här. 

2 SciLifeLabs uppgifter 

I 2 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns följande 
bestämmelser om SciLifeLabs uppgifter. 

2 § Vid centrumet ska det bedrivas storskalig molekylärbiologisk forskning. Centrumet ska vara tillgängligt 

för forskare från universitet och högskolor samt andra forskningsutövare. 

I SciLifeLabs uppgifter ingår att tillhandahålla nationell forskningsinfrastruktur.  
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3 SciLifeLabs ledning 

3.1 Organisation 

I 3 och 4 §§ förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns följande 
bestämmelser om SciLifeLabs organisation. 

3 § Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en direktör som ska 

utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst sex år. Ett sådant förordnande får förlängas en gång med 

högst ett år. 

4 § Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Bland de övriga ledamöterna ska det ingå 

en företrädare för Uppsala universitet, en för Stockholms universitet, en för Karolinska institutet, en för 

Kungl. Tekniska högskolan, tre för andra universitet och högskolor eller enskilda utbildningsanordnare samt 

en för näringslivet. Ordföranden och företrädaren för näringslivet ska utses av regeringen. Övriga ledamöter 

ska utses av styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan efter samråd med Uppsala universitet, Stockholms 

universitet och Karolinska institutet. 

Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i 

följd. 

3.2 Styrelsen för SciLifeLab 

3.2.1 Uppgifter 

I 5 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning finns följande 
bestämmelser om styrelsen för SciLifeLabs uppgifter. 

5 § Styrelsen ska 

   1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet, 

   2. besluta om fördelning av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet, 

   3. verka för medelsanskaffning, 

   4. analysera centrumets resultat och effektivitet, och 

   5. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan. 

 
I styrelsens uppgift att besluta om fördelning av de resurser som ställs till förfogande för 
SciLifeLabs verksamhet ingår att ange ändamålet och villkoren för medlens användning. 

Styrelsen ska också själv besluta om 

a) den övergripande organisationen av forskningsinfrastruktur inom SciLifeLab, 

b) riktlinjer om övergripande lokal- och lokaliseringsfrågor, 

c) SciLifeLabs grafiska profil och dess användning, 

d) frågor som rör SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven 
livsvetenskap (DDLS) enligt vad som anges i ett donationsbrev av Knut och Alice 
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Wallenbergs Stiftelse med däri angivet ändamål och angivna särskilda villkor för 
finansiering av programmet (KAW 2020.0239),1 och 

e) ersättning för uppdrag inom SciLifeLab enligt vad som framgår av 
fyrpartsöverenskommelsen. 

Av 3 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning framgår att direktören 
vid SciLifeLab ska utses av styrelsen. Vidare ska styrelsen själv utse 

f) beredningsgrupper, och besluta om direktiv till sådana grupper, som ska lämna förslag 
till en direktör, en vice direktör och en infrastrukturdirektör till styrelsen, 

g)  en ställföreträdare för direktören (benämnd vice direktör) enligt avsnitt 3.4, 

h) en infrastrukturdirektör enligt avsnitt 3.5, 

i) vetenskapliga direktörer enligt vad som framgår av fyrpartsöverenskommelsen, 

j) en föreståndare för Campus Solna enligt vad som framgår av 
trepartsöverenskommelsen, 

k) en ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för de övriga ledamöterna i 
direktörens nationella råd enligt avsnitt 4.2, 

l) en ordförande och övriga ledamöter i styrelsens internationella råd enligt avsnitt 4.3. 

Vid förordnanden enligt f) – l) ska styrelsen för SciLifeLab eftersträva en jämn könsfördelning 
inom SciLifeLab. 

Ett förordnande enligt f) – l) får förenas med ett annat förordnande inom SciLifeLab bara om 
styrelsen för SciLifeLab medger det. 

3.2.2 Delegering 

Av avsnitt 3.3 framgår att styrelsen också beslutar om direktörens uppgifter utöver vad som där 
anges särskilt och att direktören får delegera sina uppgifter till den som han eller hon 
bestämmer, om inte styrelsen för SciLifeLab har beslutat något annat. 

3.2.3 Styrelsens arbetsformer 

3.2.3.1 Sammanträden 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt 
sätt vara styrelsens ledamöter tillhanda senast sex kalenderdagar före respektive sammanträde. 

Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Vid varje sammanträde ska styrelsen utse en 
person som tillsammans med ordföranden justerar protokollet. 

3.2.3.2 Närvaro- och yttranderätt 

Styrelsen får besluta om närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

                                                        
1 Kungl. Tekniska högskolans dnr VC-2020-0034. 
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3.2.3.3 Föredragning 

Av avsnitt 6.2 framgår att ordföranden eller den som ordföranden utser ska vara föredragande 
vid styrelsen för SciLifeLabs sammanträden. 

3.2.3.4 Beslutsförhet  

Av 6 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning framgår att styrelsen 
är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. 

Styrelsen utser en ledamot inom sig som träder i ordförandens ställe när ordföranden är 
förhindrad att delta i styrelsens handläggning av ärenden, t.ex. på grund av jäv, och om det 
krävs för att styrelsen ska vara beslutsför. 

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får 
ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Detta ska 
dokumenteras. 

3.3 Direktör 

Av 3 § förordningen om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning framgår att 
verksamheten under styrelsen leds av en direktör och att styrelsen utser direktören. 

I direktörens uppgifter ingår att 

a) förse styrelsen för SciLifeLab med underlag för beslut, 

b) hålla styrelsen informerad om den löpande verksamheten, 

c) ansvara för att styrelsens beslut verkställs, och 

d) leda och organisera arbetet i direktörens ledningsråd som har de uppgifter som anges i 
avsnitt 4.1.2. 

Direktören har också de uppgifter som styrelsen för SciLifeLab beslutar. Direktören får delegera 
sina uppgifter, om inte styrelsen har beslutat något annat. Vidare framgår av avsnitt 3.4 att 
direktören beslutar om vice direktörens uppgifter, om inte styrelsen har beslutat något annat. 

3.4 Vice direktör – ställföreträdare för direktören 

Direktören ska ha en ställföreträdare, benämnd vice direktör, som tjänstgör i direktörens ställe 
när han eller hon inte är i tjänst. Vice direktören har också de uppgifter som direktören beslutar, 
om inte styrelsen för SciLifeLab har beslutat något annat. 
 
Av avsnitt 3.2.1 framgår att vice direktören ska utses av styrelsen för SciLifeLab. Vice direktören 
ska utses för en bestämd tid. Ett sådant förordnande får förnyas. Vidare bör tidsperioden för 
förordnandet följa direktörens, se avsnitt 3.1. 

3.5 Infrastrukturdirektör 

Vid SciLifeLab ska det finnas en infrastrukturdirektör. 

Av avsnitt 3.2.1 framgår att infrastrukturdirektören ska utses av styrelsen för SciLifeLab. 
Infrastrukturdirektören ska utses för en bestämd tid. Ett sådant förordnande får förnyas. 

Infrastrukturdirektören ska samordna frågor om SciLifeLabs forskningsinfrastruktur och 
rapportera till direktören. 
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Av trepartsöverenskommelsen framgår att infrastrukturdirektören ska ingå som en ledamot i 
kommittén för Campus Solna som finns inom SciLifeLab. 

4 Rådgivande och beredande organ 

4.1 Direktörens ledningsråd 

4.1.1 Sammansättning 

Direktören ska ha ett ledningsråd som ska bestå av direktören (ordförande), vice direktören och 
infrastrukturdirektören. Av fyrpartsöverenskommelsen och trepartsöverenskommelsen framgår 
att Karolinska institutets, Kungl. Tekniska högskolans, Stockholms universitets och Uppsala 
universitets vetenskapliga direktörer och föreståndaren för Campus Solna också ska ingå i 
ledningsrådet. Vidare framgår av fyrpartsöverenskommelsen att universitetens 
integrationsdirektörer ska delta i ledningsrådets möten när frågor av strategisk karaktär 
behandlas. 

4.1.2 Uppgifter 

Ledningsrådet ska vara ett stödjande och rådgivande organ till direktören när det gäller 
operativa och strategiska frågor. Ledningsrådet ska ha en koordinerande funktion och ska ta 
fram förslag och underlag i frågor som beslutas av direktören. Ledningsrådet ska också stödja 
direktören i beredning av frågor som beslutas av styrelsen för SciLifeLab. 

Av avsnitt 3.3 framgår att i direktörens uppgifter ingår att leda och organisera arbetet i 
ledningsrådet. 

4.1.3 Möten 

Ledningsrådet ska normalt mötas två gånger per månad. 

Av fyrpartsöverenskommelsen framgår att integrationsdirektörena ska delta i ledningsrådets 
möten när frågor av strategisk karaktär behandlas. Sådana möten ska normalt hållas fyra gånger 
per år. 

Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara ledningsrådets ledamöter tillhanda före 
respektive möte. Detsamma gäller i fråga om integrationsdirektörerna när frågor av strategisk 
karaktär behandlas. Om varken integrationsdirektören eller den vetenskapliga direktören från 
Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet eller Uppsala 
universitet kan delta när frågor av strategisk karaktär behandlas, ska båda ges möjlighet att 
lämna synpunkter. 

Ledningsrådets möten ska dokumenteras. 

Direktören får i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt vid ledningsrådets möten. 

4.2 Direktörens nationella råd 

4.2.1 Sammansättning 

Direktören ska ha ett nationellt råd som ska bestå av en ordförande och minst fyra övriga 
ledamöter. För de övriga ledamöterna ska det finnas ersättare. 

Av avsnitt 3.2.1 framgår att styrelsen för SciLifeLab ska utse ordföranden och de övriga 
ledamöterna samt ersättare för de övriga ledamöterna i direktörens nationella råd. 
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Ordföranden och de övriga ledamöterna samt ersättarna ska utses för en bestämd tid. Sådana 
förordnanden får förnyas. 

Till ordförande bör det utses en person som är ledamot i styrelsen för SciLifeLab och som är 
företrädare för andra lärosäten än Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms 
universitet och Uppsala universitet eller för enskilda utbildningsanordnare. 

Till övriga ledamöter och ersättare för sådana ledamöter bör det utses företrädare för andra 
lärosäten än Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och 
Uppsala universitet eller för enskilda utbildningsanordnare. 

4.2.2 Uppgifter 

Det nationella rådet ska vara ett rådgivande organ till direktören, särskilt när det gäller 
strategiska frågor som rör forskningsinfrastruktur inom SciLifeLab och frågor om hur 
SciLifeLab kan säkerställa att forskningsinfrastrukturen är nationellt tillgänglig. 

4.2.3 Möten 

Det nationella rådet ska mötas minst två gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt 
sätt vara rådets ledamöter tillhanda senast sex kalenderdagar före respektive möte. 

Rådets möten ska dokumenteras. 

4.3 Styrelsens internationella råd 

4.3.1 Sammansättning 

Styrelsen för SciLifeLab ska ha ett internationellt råd som ska bestå av en ordförande och minst 
sex och högst 12 övriga ledamöter. 

Av avsnitt 3.2.1 framgår att styrelsen ska utse ordföranden och de övriga ledamöterna i 
styrelsens internationella råd. Till ledamöter bör främst experter som är verksamma utanför 
Sverige utses. 

Ordföranden och de övriga ledamöterna ska utses för en bestämd tid. Sådana förordnanden får 
förnyas. 

4.3.2 Uppgifter 

Det internationella rådet ska vara ett rådgivande organ till styrelsen för SciLifeLab och ska i 
huvudsak ha till uppgift att bidra till SciLifeLabs strategiska utveckling när det gäller 
forskningsinfrastruktur och vetenskaplig inriktning. 

4.3.3 Möten 

Det internationella rådet ska efter kallelse mötas vartannat år för att utvärdera SciLifeLabs 
verksamhet. 

Rådets utvärdering ska redovisas i en skriftlig rapport till styrelsen för SciLifeLab. 

5 Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstödet för styrelsen för SciLifeLab och för direktören organiseras av Kungl. 
Tekniska högskolan. Av fyrpartsöverenskommelsen framgår att verksamhetsstödet ska 
organiseras i nära samarbete med Uppsala universitet. 
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6 Handläggning av ärenden 

6.1 Allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden 

I förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om handläggning av ärenden, såsom jäv och 
om myndighetens beslut. I myndighetsförordningen (2007:515) finns bestämmelser om bland 
annat föredragning och om myndighetens beslut. 

6.2 Föredragning 

Av 20 § myndighetsförordningen framgår att ärenden ska avgöras efter föredragning. 

Ordföranden för styrelsen för SciLifeLab eller den som ordföranden utser ska vara föredragande 
vid styrelsen för SciLifeLabs sammanträden. 

6.3 Beslutets innehåll 

Av 21 § myndighetsförordningen framgår att det för varje beslut i ett ärende ska upprättas en 
handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som 
har varit föredragande och vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att 
delta i avgörandet. 

Därutöver ska ärendets diarienummer anges i handlingen. 
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Förutsättningar vid beredning av åtgärdsplan 

Enligt avsnitt 3.3. i riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ansvarar rektor för att förslag 
till åtgärdsplan upprättas med anledning av granskning och rekommendationer från 
internrevisionen. Åtgärdsplanen ska innehålla vad som ska göras, vilken verksamhet som är 
ansvarig, när det ska vara gjort och hur genomförda åtgärder ska dokumenteras. 

Åtgärder tas fram av verksamhetsansvariga, som har tagit del av internrevisionens 
granskning. Beredning av åtgärdsplanen samordnas av ledningskansliet inom det 
gemensamma verksamhetsstödet på uppdrag av universitetsdirektören.  

Åtgärdsplanen överlämnas till universitetsstyrelsen för beslut. Styrelsen fattar med stöd av 10 
§ punkten 3 internrevisionsförordningen (2006:1228) beslut om åtgärder med anledning av 
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Styrelsens beslut protokollförs vid sammanträdet och lämnas för åtgärd till den/de funktioner 
som är ansvarig/a för åtgärd/er. 

Åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av 
tillträde och inpassering till KTH:s lokaler 1/2022 

Granskningens syfte 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om KTH:s fysiska säkerhetsarbete med 
avseende på tillträde och inpassering till lokaler är ändamålsenligt. I granskningen har inte 
ingått hanteringen av tillträde och inpassering till lokaler rörande studenter, för biblioteket 
eller för campus utanför Valhallavägen. 

KTH:s övergripande kommentar 

Internrevisionen har utifrån säkerhetsperspektivet gjort relevanta och viktiga iakttagelser. 
Man har pekat på brister som även i hög grad är kända inom stödverksamheten för fastigheter 
och infrastruktur, centralt och vid skolor. I flera avseenden är det samma typ av iakttagelser 
som legat till grund för de översyner och uppdrag som ledningen har beslutat om vad gäller 
enhetlig organisering och hantering av verksamhetsstödet , och särskilt för KTH:s hela 
säkerhetsarbete och säkerhetsskydd.  

KTH rekryterar i nuläget en säkerhets- och säkerhetsskyddschef som kommer att ha en egen 
avdelning under universitetsdirektören med ansvar för att samordna säkerhetsarbetet vid 
KTH. En ny säkerhetsorganisation bereds, liksom det beslutade samgåendet av 
verksamhetsstödet. Med den nya portföljstyrningen av IT-utveckling ska ansvar för 
systemförvaltning vara klarlagt.  

KTH bedömer i nuläget att den praxis och hantering som finns med behörigheter, 
tillträdeszoner, passersystemet och skalskyddet i övrigt - trots brister - ger den grundläggande 
säkerhet som erfordras. Berörda funktioner och vaktbolag samverkar och arbetar aktivt med 
fysisk säkerhet och för att anställda ska ha det tillträde som arbetet kräver. Incidenter 
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rapporteras och följs upp. Det finns en samsyn kring behovet av att införa ett KTH-
gemensamt regelverk och rutiner samt en mer effektiv avslutshantering.  

KTH kan också konstatera att tillträdesfrågan hänger samman med andra angelägna behov 
och mål om ett levande campus och en i hög grad öppen miljö för studenter och lärande. 
Associerade forskare och samarbetsparters ska kunna vara verksamma vid KTH.   

Inom akademin finns en kultur som ibland medför omotiverade krav på tillträde även efter 
anställningens upphörande, och som kan leda till intressekonflikter. Felaktiga beteenden hos 
anställda har allmänt identifierats som en säkerhetsrisk, och kan handla om att man inte är 
uppmärksam, aktsam, rapporterar incidenter eller släpper in okända. Tyvärr kan dessutom 
konstateras att brottslighet, hot och bedrägerier i det omgivande samhället på ganska kort tid 
har försämrat säkerhetsläget även på universiteten.  

 

Internrevisionens iakttagelser och rekommendation 

Internrevisionen har konstaterat att fastighetsavdelningen vid GVS ansvarar för tillträde till 
universitetslokaler, larm och passersystemet, men att det saknas vidaredelegation till skolor, 
trots att de hanterar tillträdesfrågor. Arbetsfördelningen och organiseringen inom 
fastighetsavdelningen och funktioner som där svarar för hanteringen är oklar och inte 
dokumenterad.  

Vidare konstaterar man att det finns brister i KTH:s styrdokument då den övergripande 
anvisningen inte har kompletterats med styrdokument som anger bestämda regler för 
tillträde och inpassering till KTH:s lokaler. Stickprov visar att det förekommer brister i att 
avsluta passerkort när personer slutar sin anställning. 

Därmed bedömer man att det saknas en central styrning och enhetlig hantering av tillträde 
och inpassering till lokaler. Riskanalyser av säkerhetsskydd och för att förebygga och 
riskhantera skador är inte genomförda. 

Mot bakgrund av pågående översyn av säkerhetsarbetet och organiseringen vid KTH 
rekommenderar internrevisionen att KTH: 

- i översynen av säkerhetsarbetet och dess organisation särskilt beaktar 
granskningsrapportens iakttagna brister rörande ansvar, befogenheter och 
styrdokument avseende tillträde och inpassering till KTH:s lokaler. 

 

KTH:s åtgärder 

Fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och krisorganisation 

KTH ska inom översynen av säkerhetsorganisationen och inom pågående beredning av 
beslutsunderlag för rekryteringar och organisering av säkerhetsorganisationen, beakta brister 
rörande ansvar, befogenheter och styrdokument avseende tillträde och inpassering till KTH:s 
lokaler. Detta omfattar även hantering av obligatoriska säkerhetsriskanalyser. 

Ansvariga: Universitetsdirektören med stöd av avdelningschefer och t.f. säkerhetschef inom 
utsedd beredningsgrupp till dess att åtgärden är slutförd och den nya organisationen träder i 
kraft.  

Klart: Enligt gällande eller reviderad tidplan för beredningen av ny säkerhetsorganisation, 
och med uppföljning till universitetsstyrelsen i april 2023. 
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Plan för en organisation för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd 

Inom pågående beredning av planen för hur det beslutade samgåendet ska genomföras ska 
behovet av delegation, ansvar och enhetlig hantering av tillträde och passering beaktas. 

Ansvarig:  Universitetsdirektören med stöd av avdelningschefer inom nuvarande GVS och 
administrativa chefer vid skolor.  

Klart: Enligt gällande eller reviderad tidplan för planering av samgåendet. 

 

Kontroll och uppdatering i passersystemet av utgångna tillträdesbehörigheter 

En kontroll och uppdatering av behörigheter i passersystemet ska genomföras. En 
automatiserad kontroll kan införas så snart en föreslagen lösning för passersystemet kan 
komma till stånd. De frågor om ansvar för passersystemet som finns och kan uppstå vad 
gäller systemägarskap, systemförvaltning och resurser för utveckling kan hanteras genom den 
IT-portföljstyrning som KTH har infört.  

Ansvariga:  Gruppchef för kansliet och kortexpeditionen med stöd av skolfunktioner för 
genomförandet av kontrollen. 

Klart:  December 2022 
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Förutsättningar vid beredning av åtgärdsplan 

Enligt avsnitt 3.3. i riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ansvarar rektor för att förslag 
till åtgärdsplan upprättas med anledning av granskning och rekommendationer från 
internrevisionen. Åtgärdsplanen ska innehålla vad som ska göras, vilken verksamhet som är 
ansvarig, när det ska vara gjort och hur genomförda åtgärder ska dokumenteras. 

Åtgärder tas fram av verksamhetsansvariga, som har tagit del av internrevisionens 
granskning. Beredning av åtgärdsplanen samordnas av ledningskansliet inom det 
gemensamma verksamhetsstödet på uppdrag av universitetsdirektören.  

Åtgärdsplanen överlämnas till universitetsstyrelsen för beslut. Styrelsen fattar med stöd av 10 
§ punkten 3 internrevisionsförordningen (2006:1228) beslut om åtgärder med anledning av 
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Styrelsens beslut protokollförs vid sammanträdet och lämnas för åtgärd till den/de funktioner 
som är ansvarig/a för åtgärd/er. 

 

Åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av 
KTH:s efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). 
Revisionsrapport 2/2022 

Granskningens syfte 

Syftet med internrevisionens granskning har varit att undersöka om det föreligger brister i 
KTH:s hantering och efterlevnad av dataskyddsförordningen. Granskningen har avgränsats 
till att bedöma KTH:s arbete på en övergripande nivå och om det externa regelverket följs.  
 
I konsultrapporten anges att man på uppdrag av KTHs internrevision genomfört en 
granskning av KTH och dess skolor med avseende på personuppgiftshantering, och att 
granskningens syfte är att ge en övergripande förståelse av huruvida KTH bedriver ett 
ändamålsenligt arbete med att efterleva dataskyddsförordningen, och hur väl man uppfyller 
de åtgärder som förordningen stipulerar.  

KTH:s övergripande kommentar 

Granskningen visar att KTH har en varierande men sammantaget låg mognadsgrad avseende 
hanteringen av personuppgifter, under genomsnittet för vad revisionsfirman generellt 
observerar i offentlig verksamhet. KTH kan konstatera att mognadsgraden för 
personuppgiftshantering behöver öka och det finns vissa brister i styrningen som behöver 
åtgärdas.  

Verksamheten vid ett universitet, med en kultur präglad av utbildning och forskning, har 
delvis andra förutsättningar än offentlig verksamhet i allmänhet. Under 2023 gör 
Riksrevisionen en nationell granskning skydd av forskningsdata, vilket särskilt berör 
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lärosäten. Det har förekommit att integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat och 
utfärdat sanktionsavgift mot universitet som hanterat känsliga personuppgifter utan att 
skydda uppgifterna tillräckligt. 

KTH har en etablerad struktur för organisering och roller och bedriver, enligt rapporten, ett 
delvis aktivt och strukturerat dataskyddsarbete. Sedan 2020 ingår dataskyddsombudet (DSO) 
i GVS IT/ Security Management Centre (SMC) med en fastställd arbetsordning. Som framgår 
av granskningen bedöms KTH dock inte ha avsatt tillräckliga resurser för dataskyddsarbetet. 

KTH har vid beredningen av denna åtgärdsplan inriktat sig på att kärnuppgifter för dataskydd 
och personuppgiftshantering ska kunna utföras korrekt, samt att arbetet planeras och följs 
upp årligen med utgångspunkt i DSO:s rapportering och för centrets arbete.  

Granskningen har varit omfattande och redovisar ett stort antal mindre och större avvikelser 
dels inom tolv områden utifrån ett internkontrollperspektiv och dels som svar på sex separata 
revisionsfrågor. Dessutom innehåller rapporten ett flertal kommentarer och uppslag, som är 
mer av rådgivande karaktär. 

KTH kan konstatera att revisorerna bedömer att KTH delvis har tydliga roller i 
dataskyddsarbetet och god kunskap gällande informationssäkerhet och dataskydd inom 
gruppen där även DSO arbetar med dataskyddsfrågor. Det har däremot inte säkerställts att 
DSO kan agera självständigt och oberoende.  

På en övergripande nivå anser konsulterna att KTH har organiserat dataskyddsarbetet på ett 
delvis tydligt och ändamålsenligt sätt. KTH bedöms bedriva ett delvis aktivt och strukturerat 
dataskyddsarbete där dataskyddsfrågor beaktas vid befintliga och tillkommande behandlingar 
av personuppgifter.  

Hanteringen av personuppgiftsincidenter och arbetet med kontroll och uppföljning anses inte 
på en övergripande nivå vara i enlighet med regelverket. På en övergripande nivå anses KTH 
inte arbeta ändamålsenlig med kontroll och uppföljning.   

 

Internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 

 

Internrevisionen rekommenderar KTH att: 

 beakta granskningens iakttagelser och säkerställa att arbetet med att utveckla och 
implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet färdigställs i enlighet med 
det uppdrag som finns i beslutad verksamhetsplan.  

På en övergripande nivå rekommenderar konsultfirman  att KTH ska   

 jobba vidare med att uppdatera och kommunicera befintliga styrdokument ute i 
organisationen.   
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 etablera tydliga processer och riktlinjer kring hur arbetet med granskning och kontroll 
ska genomföras. Detta för att säkerställa att verksamheterna lever upp till relevanta 
krav inom personuppgiftshantering.    

 arbeta fram en rutin för incidenthantering och att säkerställa att skolorna efterlever 
rutinen.   

 etablera en formell rutin för att dokumentera, samt kontinuerligt rapportera resultatet 
av arbetet med personuppgifter.   

 arbeta vidare med utbildning och kunskapsspridning på en övergripande nivå. Detta 
genom att implementera utbildningsplaner med planlagda och regelbundna aktiviteter 
kopplade till dataskyddsförordningen.   

 

KTH:s åtgärder 

Internrevisionens granskning har berört två  pågående uppdrag  i KTH:s verksamhetsplan 
2022: 

3.2.20 Ledningssystem samt informations- och utbildningsaktiviteter för 
informationssäkerhet 

3.2.21 Anpassad organisering av IT-säkerheten 

Dessa åtgärder pågår och rapporteras separat till universitetsdirektör vid uppföljning av 
verksamhetsplanen. 

 

Organisation och uppgifter dataskyddsarbete 

Dataskyddsombudets huvudsakliga uppgifter framgår av beslut V-2018-0157 med rektors 
förordnande av dataskyddsombud samt tillhörande rutin beslutad av förvaltningschefen. För 
att samverka resurser för dataskydd har tillkommit organisatoriska beslut genom vilka 
dataskyddsombudet ingår i IT-avdelningen.  
 
Ansvar och  uppgifter inom dataskyddsarbetet och för dataskyddsombudet behöver 
förtydligas. Det sker i första hand ramen för KTH:s arbets- och delegationsordningar. 
Universitetsdirektören ges i uppdrag att utreda och med stöd av till verksamhetsstödet bereda 
beslut om en ordning, som klargör ansvar och uppgifter. 
 
Ansvarig: Universitetsdirektören  
Klart: Juni 2023  
 

Dataskyddets årsrapportering – rutin för återkoppling 

Dataskyddsombudets oberoende upprätthålls bl.a. genom att följa årshjulet för revision, och 
att KTH:s ledning därigenom beaktar och följer upp dataskyddsombudets årsrapportering. 
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Det behövs en ny rutin för dataskyddsombudets rapportering till och återkoppling från rektor. 
Universitetsdirektören beslutar om den administrativa rutinen. 
 
Ansvarig: Universitetsdirektör 
Klart: December 2022 
 

Styrdokument 

Rektor har beslutat (V-2022-0433) om ett uppdrag till KTH:s dataskyddsombud att ta fram 
förslag på ett nytt övergripande styrdokument om behandling av personuppgifter på KTH. 
Det ska ge vägledning för att ta fram och uppdatera anvisningar och rutiner för 
dataskyddsarbetet i övrigt. Som en följd av uppdraget kommer dataskyddsombudet också ta 
fram ett förslag till en för KTH gemensam information till den enskilde vars personuppgifter 
KTH hanterar (sk. registrerade). 
 
Ansvarig:  Dataskyddsombud 
Klart: December 2022 enligt rektors beslut 
 

Register för personuppgiftsbehandlingar 

Genom portföljstyrningen och delportföljen för administration ska resurser för att utveckla 
och förvalta IT-system prioriteras och fördelas. Här kan ingå resurser för att inventera och 
upprätta en förteckning över KTH:s IT-system som avser persondatabehandling. Detta gäller 
även IT-system och tjänster som behandlar personuppgifter som tillhandahålls av 
leverantörer.  
 
Ansvaret för alla berörda att anmäla och uppdatera nya eller förändrade 
personuppgiftsbehandlingar berör många funktioner.  Detta ska beaktas i den pågående 
inventeringen av stödområden, som pågår inför samgåendet av verksamhetsstödet.  
IT-chefen ingår i portföljstyrningen och förbereder samgåendet för IT-området, och kan 
därigenom verka för en förbättrad registerhantering. 
 
Ansvariga: IT-chef  
Klart: Juni 2023 

Rutin för  att säkerställa överföring av personuppgifter till länder utanför EU/ EES 

Förslag till rutin med ansvarsområden  för att säkerställa att KTH och anlitade leverantörer 
uppfyller kraven i GDPR, vilket även ingriper ev. överföring till länder utanför EU/ EES, ska 
tas fram. 
 
Ansvarig: Universitetsdirektör 
Klart:  Mars 2023 
 

Rutin för personuppgiftsincidenthantering 

IT-säkerhetschef och dataskyddsombudet har ett pågående arbete  med att fastställa en rutin 
för hanteringen av personuppgiftsincidenter. Av rutinen ska det bl.a. framgå 
rapporteringsvägar och dokumentationskrav.   
 
Ansvarig: IT-säkerhetschef 
Klart:  December 2022 
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Rutiner för riskhantering och konsekvensbedömningar 

Genom det beslutade samgåendet av verksamhetsstödet kan KTH-gemensamma rutiner 
beslutas. Sådana rutiner behöver införas för identifiering av integritetsrisker, dokumentation 
av ansvarsskyldigheten enligt GDPR och för konsekvensbedömningar. Uppföljning av 
rutinerna görs inom ramen för Dataskyddsombudets årshjul.  
 
Ansvarig: Universitetsdirektör 
Klart: December 2023 
 

Utbildning och medvetenhet  

KTH:s GDPR-utbildning ska vara aktuell och gälla för alla anställda. Den ska bidra till att höja 
medvetenheten om dataskyddsförordningens krav på personuppgiftshantering inom hela 
KTH. Webbutbildning ska vara ett obligatorium för KTH:s anställda och ska ingå i 
personalutbildningarna. 
 
Ansvarig: Universitetsdirektör 
Klart: Juni 2023 
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Förutsättningar vid beredning av åtgärdsplan 

Enligt avsnitt 3.3. i riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ansvarar rektor för att förslag 
till åtgärdsplan upprättas med anledning av granskning och rekommendationer från 
internrevisionen. Åtgärdsplanen ska innehålla vad som ska göras, vilken verksamhet som är 
ansvarig, när det ska vara gjort och hur genomförda åtgärder ska dokumenteras. 

Åtgärder tas fram av verksamhetsansvariga, som har tagit del av internrevisionens 
granskning. Beredning av åtgärdsplanen samordnas av ledningskansliet inom det 
gemensamma verksamhetsstödet på uppdrag av universitetsdirektören.  

Åtgärdsplanen överlämnas till universitetsstyrelsen för beslut. Styrelsen fattar med stöd av 10 
§ punkten 3 internrevisionsförordningen (2006:1228) beslut om åtgärder med anledning av 
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Styrelsens beslut protokollförs vid sammanträdet och lämnas för åtgärd till den/de funktioner 
som är ansvarig/a för åtgärd/er. 

Åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av 
krisberedskap och krishantering 3/2022. 

Granskningens syfte 

Granskningens syfte har varit att bedöma om KTH:s generella krisberedskap och 
krishantering är ändamålsenlig och i linje med rådande externt regelverk. 

KTH:s övergripande kommentar 

KTH med verksamhetsansvariga inom KTH:s krishantering bedömer att internrevisionen har 
påtalat ett flertal brister, som är kända och som ska åtgärdas. 

KTH rekryterar i nuläget en säkerhets- och säkerhetsskyddschef som kommer att ha en egen 
avdelning under universitetsdirektören med ansvar för att samordna krisberedskap och 
krishantering samt andra säkerhetsfunktioner. I det ansvaret ingår att upparbeta en 
organisation för att möta krav och hotbild, med tydliga uppdrag, roller, processer och rutiner 
samt en planering, uppföljning för detta. Sammantaget ska detta bilda ett system för att leda 
säkerhetsfrågorna på KTH.  
 
Den operativa krisberedskapen kommer vara avgörande för att hantera olika typer av 
krissituationer. Det gäller särskilt i riskfyllda miljöer, såsom labblokaler, och i situationer med 
psykisk ohälsa och hot gentemot personer.  
 
Med en tillbakablick kan KTH konstatera att med säkerhetspolicyn 2019 infördes relevanta 
och högt ställda krav på verksamhetens krisberedskap, kontinuitetsplanering och 
krishantering,  
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Sedan 2018 har tillkommit fler nya lagkrav, ändrade förordningar och föreskrifter inom 
säkerhet och säkerhetsskydd. KTH inledde intern utredning som därefter har övergått i en 
översyn av hela säkerhetsorganisationen. Den har omfattat fysisk säkerhet, säkerhetsskydd 
och krisorganisation. Nya arbetsordningar har tillkommit som omfattar uppgifter och 
beslutanderätter inom säkerhet och krishantering. Området säkerhet och krisberedskap har 
uppmärksammats i KTH:s årliga riskanalyser på ledningsnivå.  

KTH:s krisledningsgrupp har under pandemin 2020-2021 krishanterat, planerat och agerat 
för kontinuiteten i KTH:s omfattande utbildning och forskning under rådande restriktioner. 
Olika nyckelfunktioner med lång erfarenhet har medverkat och kan bidra med lärdomar för 
framtida krishantering och fortsatt kontinuitetsplanering. 

Internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 

 Internrevisionen rekommenderar att   

 KTH inför ett ledningssystem för krishantering i enlighet med gällande regelverk.  

Granskningen innehåller iakttagelser för styrdokument, krisledningsgrupp, kommunikation, 
utbildning och övning. KTH har inte genomfört en övergripande risk- och sårbarhetsanalys 
och har inte tagit ställning till vilka verksamheter som är verksamhetskritiska och måste 
upprätthållas under en kris. Internrevisionen ger exempel på krishantering där man tolkat att 
statusen för utsedda grupperingar varit oklar. Planer för utbildning, övningar och 
kriskommunikation saknas. 

Man konstaterar att det finns en säkerhetspolicy för verksamhetens krisberedskap, 
kontinuitetsplanering och krishantering, som innehåller krav som motsvarar vad som 
föreskrivs i Förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap (2015:1052). Man konstaterar även att det finns ansvar tydligt 
anvisat för vissa delar av verksamheten, enligt arbets- och delegationsordningar. 

 

KTH:s åtgärd 

 
Fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och krisorganisation 

Som framgår av KTH:s övergripande kommentar har KTH gjort en översyn och utredning 
och står i begrepp att införa en ny organisation med säkerhets/säkerhetskyddschef under 
universitetsdirektören.  

Denna åtgärd sammanfaller med slutresultatet av det uppdrag som beslutades av 
universitetsdirektören i GVS:s verksamhetsplan för 2022:                                                       
’3.2.4 Fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och krisorganisation. Under 2022 ska KTH se över 
säkerhetsorganisation i sin helhet för att möta nya krav och förändrad hotbild.’  

Bedömningen är att KTH behöver göra en relativt omfattande utveckling vilket gör att en ny 
säkerhets- och säkerhetsskyddschef måste få leda arbetet och först sätta ansvar och upplägg 
för krisberedskap och krishantering för att och sedan etablera ett ledningssystem för att styra 
verksamheten. 
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Ansvariga: Universitetsdirektören med stöd av avdelningschefer och t.f. säkerhetschef inom 
utsedd beredningsgrupp till dess att åtgärden är slutförd och den nya organisationen träder i 
kraft. 

Klart: Enligt gällande eller reviderad tidplan för beslut om en ny säkerhetsorganisation, och 
med uppföljning till universitetsstyrelsen i april 2023. 
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