Dnr V-2014-0581
Gäller fr.o.m. 2014-07-14

DELEGATION fran forvaltningschefen
Forvaltningschefen delegerar beslutanderatten i foljande arenden till vissa avdelningschefer
inom forvaltningen. Varje avdelningschef ager besluta om inkop eller upphandling,
ekonomisk attest av upphandlade varor eller tjanster samt avrop/bestallning utifran
ramavtal av varor eller tjanster for belopp understigande en miljon kronor enligt givna
riktlinjer. Avdelningscheferna for miljo- och byggnadsavdelningen, personalavdelningen
samt ekonomiavdelningen ager besluta om hogre belopp.

Chefen for Avdelningen for dokumenthantering
•

Besluta om myndighetsarkivets organisation.

•

Besluta om arkivbeskrivning och arkivredovisning

•

Besluta om interna regler rorande strukturering, registrering, bevarande och gallring
av verksamhetsinformation.

•

Besluta om KTHs narmare tillampning av gallringsfrister utfardade av Riksarkivet samt
besluta om gallringsframstallanden.

•

Besluta om interna regler for diarieforing.

•

Besluta om leveranser till centralarkiv och e-arkiv.

Chefen for Avdelningen for studentservice
•

Teckna hyreskontrakt for studentbostader.

Chefen for Avdelningen for utbildningsadministration
•

Besluta om en student ar avgiftsskyldig.

•

Gora bedomning av huruvida omprovning av beslut bor ske enligt 27 §
forvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och prova om overklagande har
inkommit i ratt tid avseende delegerade arenden.

•

Fatta beslut om att omprova ett uppenbart oriktigt beslut.

•

Avge yttranden till bverklagandenamnden for Hogskolan angaende overklaganden av
beslut som fattats av avdelningen.

•

Fora studieregister.
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Chefen for ekonomiavdelningen
•

Besluta om avskrivning av fordringar for KTH :s skolor, dock ej
universitetsforvaltningen, overstigande ett prisbasbelopp, men understigande
200 000 kr (i foren ing med forvaltningschefen).

•

Teckna lan hos Riksgalden vid kop av anlaggningstil lgangar.

•

Ge behorighet till bankkonton och betalningslosningar (i forening med
forvaltningschefen) .

•

Teckna avtal som underlattar ekonomihanteringen inom KTH (t.ex. avtal om
budgetsystem, hamtning av kontanter, kortterminaler) .

•

Underteckna deklarationen for KTH-anknutna stiftelser.

•

Underteckna momsredovisning.

•

Underteckna skattedeklaration (jamte redovisningschefen och
forvaltningscontrollern) .

•

Forvalta medel i aktier och vardepappersform
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Chefen for lnnovationsavdelningen
•

Teckna konsultavtal samt andra mindre samarbetsavtal med syfte att aktivt stodja
kommersiell utveckling av innovationer fran KTH . Detta inom ramen for
verksamheten inom KTH Innovation och lnnovationskontoret.

Gruppchefen for lnternationella relationer via chefen for KIR
•

Etablera och signera Erasmusutbytesavtal, vilket kan vidaredelegeras till
Erasmuskoordinator.

•

Signeraansokningar och rapporter till UHR som ror studentutbyte inom Erasmus+.

•

Attestera for utbetalningar av stipendier inom ramen for EU-finansierade
utbildningsprojekt.

Chefen for IT-avdelningen
•

1

Besluta om investeringar relaterade tiiiiT-verksamheten (t.ex. inventarier, teknisk
utrustning och datanat), dock ej avtal av sarskild strategisk betydelse for KTH:s
verksamhet eller avtal som omfattar flera syst em och tjanster eller innehaller
sarskilda juridiska eller affarsmassiga overvaganden. 2

i enlighet med Pl aceringspol icy for KTH :s anknutna stiftelser dat erad 2013-12-05 sa mt Placeringspolicy for

KTH:s donationskapit al dat erad 2012-05-28
2

Dessa avt al t ecknas av forvaltni ngschef en
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Chefen for Juridiska avdelningen
3

•

Fatta myndighetsbeslut i arenden rorande uWimnande av allmanna handlingar

•

Gora bedomning av huruvida omprovning av beslut bor ske enligt 27§

.

forvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och prova om overklagande har
inkommit i ratt tid samt foretrada KTH vid overklagan av myndighetsbeslut enligt
ovan. (Kan vidaredelegeras).
•

Fatta beslut om att omprova ett uppenbart oriktigt beslut.

Chefen for Miljo- och byggnadsavdelningen
•

Uppratta forslag till arlig lokalforsorjningsplan.

•

Genomfora ny-, om- och tillbyggnadsprojekt av KTH:s hyreslokaler.

•

Ansvara for underhall av inredning och teknisk utrustning i KTH:s studiemiljoer.

•

Teckna hyresavtal for verksamhetslokaler (dock ej avtal av sarskild strategisk
betydelse4 ).

•

Teckna hyresavtal gallande gastforskarbostader da avtalstiden ar langre an sex
manader.

•

Teckna avtal om uthyrning av lokaler i andrahand

•

Besluta om investering i annans fastighet.

•

Besluta om lokalrelaterade investeringar (t.ex. inredning, teknisk utrustning och
datanat), understigande fern miljoner kronor.

•

bvergripande ansvar for miljoarbetet vid KTH (delegerat till miljochef}.
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Chefen for Naringslivssamverkan
•

Attestera vicerektorskostnader som belastar projektkonton inom avdelningen.

Chefen for Research Office
•

Attestera vicerektorskostnader som belastar projektkonton inom avdelningen.

Chefen for Upphandlingsavde/ningen
•

Besluta om upphandling av overgripande ramavtal dar det inte finn s en naturlig
uppdragsgivare6 .

3

dvs overklagbara beslut att inte lamna ut all manna handlingar eller forbehall fOr handlinga rs utlamnande

4

Sadana hyresavta l tecknas av forvaltningschefen

5

Vid tillfalligt lediga lokaler och utifran regleringen i avgiftsfOrordningen

3

•

Utfarda fullmakt till annat universitet att for KTH:s rakning utfora gemensam
ramavtalsupphandling eller for att utfora objektupphandling over
direktupphandlingsgransen .

•
•

Foretrada KTH i overprovningsarenden.
Fatta beslut om att omprova ett uppenbart oriktigt tilldelningsbeslut.

Personalchefen
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•

Bearbeta och forhandla lokala kollektivavtal samt avgora pa vilken niva beslut om
kollektivavtal ska fattas, enligt sa mverkansavtalet (rektor, forvaltningschef eller
personalchef).

•

Besluta om lon under avstangning, arvoden och lonetillagg.

•

Besluta om rattighetsledighet.

•

Besluta om andrad organisatorisk placering med oforandrat anstallningsavtal till
annan institution eller arbetse nhet.

•

Besluta att avbryta en pagaende rekrytering av TI A-personal och tillsatta med redan
anstalld (i samrad med den som fattat beslut om att inleda rekryteringsforfarandet).

•

Besluta om risk for overtalighet med anledning av verksamhetsforandring.

•

Besluta om forelaggande av forstadagsintyg (lakarintyg).

•

Besluta om foretrade sratt, turordning och ateranstallning samt anvisning till
anstallning.

•

Sluta enskild overenskommelse i sam band med att en anstalld pa eget initiativ
avslutar sin anstallning (i samrad med skolchef/motsvarande).

•

Besluta om turordning vid overtalighet.

•

Besluta om atgarder som far belasta kontot for reh abiliterings- och strukturatgarder
(gemen sa m avsattning).

•

Besluta om atgarder som far belasta kontot for partsgemensamma lokala
7
omstallningsmedel enligt Arbetsgivarverkets avtal .

•

Gora bedomning av huruvida omprovning8 av beslut bor ske enligt 27 §
forvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och prova om overklagande har
inkom mit i ratt tid avseende delegerade arenden. Kan vidaredelegera s.

•

Sluta enskild overenskommelse om oreglerad arbetstid.

•

Besluta om ersattning for hal so- och sjukvard (ersattning utover ALFA).

Sasom t .ex. kontorsmateri el, kemikalier et c.
Arbet sgivarverkets diarienummer 2002-05-21 F-0204-0041-FE-40 och enligt KTH:s avtal med de lokala

arbet stagarorganisationerna Dnr 930-2003-2 144
8

Galler dock inte flerpartsarend en (anst allningsarenden)

4

