
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (2) 
 

BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

J-2023-0365 1.4

Beslut om förordnande av tillförordnad avdelningschef för 
avdelningen Elkraftteknik 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Skolchefen beslutar att till t.f. avdelningschef för Elkraftteknik (EPE) förordna professor 

Mehrdad Ghandhari Alavijh. Förordnandet gäller under den tid som ordinarie avdelningschef 

Lars Nordström utökade tjänstgöring som vice skolchef pågår, dock längst t.o.m. 2023-12-31. 

Ärendet 

Ordinarie avdelningschef Lars Nordström har fått ett utökat förordnande som vice skolchef och 
en tillförordnad avdelningschef utses under den tid då Lars Nordströms utökade förordnande 
som vice skolchef pågår. Till t.f. avdelningschef utses professor Mehrdad Ghandhari Alavijh. och 
ges attesträtt för resor och fakturor, t.f. avdelningschef deltar i ledningsgruppen för 
institutionen för elektroteknik.  

Vice avdelningschef lektor Staffan Norrga fortsätter sitt förordnande med ansvar för 
budgetfrågor.  

Universitetslektor Luca Peretti får ansvar för facultymöten, APT, viktig information till anställda 
etc.  

Detta beslut har fattats av t.f. Skolchef Ann Lantz efter föredragning av HR ansvarig Elizabeth 
All. Närvarande vid beslutet var Hans Edin, prefekt för institutionen för elektroteknik.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Ann Lantz t.f. skolchef för skolan för elektroteknik och datavetenskap 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Elizabeth All, HR-ansvarig 

Ann Lantz

2023-02-20
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Sändlista 
 

För åtgärd:  

Mehrdad Ghandhari Alavijh 

Staffan Norrga 

Luca Peretti 

 

Kopia till:  

Hans Edin 

Administrativ chef VS EECS 

HR-enheten VS EECS 

Ekonomienheten VS EECS 

Infrastruktur och service VS EECS 

 

Expeditionsdatum:  
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