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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

J-2023-0354 1.4

Beslut om föreståndare Parallelldatorcentrum - PDC 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Skolchefen beslutar att: 

Principen att utse föreståndare för PDC skall vara att föreståndaren utses tillsvidare dock längst 
i fyra år, och att rollen skall rotera mellan de forskargrupper inom KTH som har en betydande 
del av sin verksamhet inom HPC – superdatorberäkningar.  
  
För perioden 2023-02-13 t.o.m. 2026-12-31 utse Professor Patrick Norman (CBH) till 
föreståndare för PDC, och därmed chef för personalen vid PDC med samma befogenheter och 
skyldigheter som avdelningschef enligt EECS skolans delegationsordning. Förordnandet avser 
50% arbetstid, kostnader belastar PDC. 

Ärendet 

Parallelldatorcentrum är en av KTH:s mest betydelsefulla infrastrukturer. Verksamheten är 
organiserad inom EECS skolan men utnyttjas till stor del av forskargrupper verksamma vid 
andra skolor på KTH och också andra lärosäten runtom i Sverige. Föreståndaren för PDC 
rapporterar till skolchefen för EECS och har personalansvar för personalen anställd vid PDC. 
PDC ingick tidigare i den nationella infrastrukturen SNIC som upphörde vid årsskiftet och har 
gett plats för en ny organisation under namn NAISS med huvudsaklig placering vid Linköping 
universitet. I denna omorganisation fyller föreståndaren för PDC en viktig roll för att definiera 
KTH:s roll i den nya organisationsstrukturen.  
 
För att underlätta samarbete mellan KTH:s forskargrupper och samarbetet med NAISS är det av 
vikt att rollen som föreståndare kan tillåtas rotera mellan forskargrupper verksamma inom 
området för superdatorberäkningar. Rotationer i ledarskapet vid PDC verkar för ett bredare 
fokus i organisationen och en bättre förankring i olika verksamheter vid KTH. Det kan också 
stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupperingar. 
 
Detta beslut har fattats av t.f skolchef Ann Lantz efter föredragning av vice skolchef Lars 
Nordström.  

Kungl. Tekniska högskolan
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Ann Lantz, t.f skolchef, Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Lars Nordström, vice skolchef, Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

 

 
 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

Patrick Norman, professor CBH 

HR-enheten EECS 

Ekonomi-enheten EECS 

 

Kopia till:  

Skolledning EECS 

Skolledning CBH 

Prefekter EECS 

HR-avdelningen KTH 

Ekonomiavdelningen KTH 
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