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Beskrivning av arbetssatt for framtagande av personal tillledningsuppdrag.
Bakgrund
I KTHs handlingsplan 2013-2016 finns aktiviteten Mangfald och jamstiilldhet i
ledningsuppdrag (1.3) som innebar att riktlinjer for beslutsprocessen vid utseende av nya
ledare och chefer pa KTH ska tas fram. Har ska speciellt jiimstalldhets- och
mangfaldsaspekter beaktas.
Processen for att utse personer tillledningsuppdrag pit alla nivaer inom KTH ska sakerstiilla
att man och kvinnor utses efter lamplighet och kompetens och att en liimplig
konsfordelning uppnas, liksom att den mangfald av personer med erfarenheter och tidigare
karriarer fran stora delar av viirlden som fmns pii KTH tas tillvara.
Utover jamstalldhets- och mangfaldsaspekten bor processen ocksii sakerstalla att det
ledningsuppdrag och det ansvar som ges ar beskrivet, avgransat och forstatt av den som ger
uppdraget och den som far det. Detta knyter an till punkten "1.1.4 Ledningsuppdrag tydligt
formulerade vad giiller avgransningar och ansvar for langsiktiga fragor" i handlingsplanen.
Det foreslas, att en intern skrift enligt bilaga 1 till detta beslut ska inforas i KTHs regelverk,
regelsamlingen "Personal" under befintliga rubriken "Rekrytering" med underrubriken
"Arbetssatt for framtagande av personal tillledningsuppdrag".

Beslut
Rektor beslutar i enlighet med forslaget ovan, att en intern skrift enligt bilaga 1 ska inforas i
KTHs regelverk.
Detta tillagg i regelverket avser i forsta hand ledningsuppdrag i linjeorganisationen
(skoloma och forvaltningen), som ges genom ett beslut av niirmast overordnad chef.
Fakultetsriidsorganisationen berors inte, eftersom denna bygger sitt mandat pa ett
valforfarande och beslut fattas av fakultetsradet och inte i allmiinhet av in divider.
De konkreta foriindringar i arbetssatt som regelverkstillagget beskriver bor leda till ar att ett
mer strukturerat arbete gors infor att utse en person till ett ledningsuppdrag, och att
ansvaret for att atgarda t ex brister i jamstiilldhet lyfts och blir tydligare. Arbetssattet bygger
pii att den chef som ger uppdraget ska samriida med sin narmaste chef infor beslutet sa att
denna kan piltala om exempelvis jamstalldhetsaspekten inte har beaktats tillrackligt. For
rektor giiller att siidana beslut samrads med styrelseordforanden. For uppdrag som prefekt
(avdelningschef) eller motsvarande samrader skolchefen med rektor. For gruppchefer etc
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inom institutioner/ avdelningar samrader prefekten med skolchef.
Arbetssattet bor ocksa leda till att den som ger uppdraget, och den som tar emot det, i
storre utstrackning an nu kommer overens om vad som ska astadkommas. Det beslut som
ska sktivas ska kunna anvandas som defmition av uppdraget. Detta ska forstas inte
dubblera de generella regler och delegationer som fmns i KTHs arbets-, delegations- och
beslutsordningar, men ska ge tillfille till en diskussion och ett tydliggorande av uppdraget
och ett tillfalle att identifiera sarskilt prioriterade fragor inom uppdraget.
Forandring av KTHs regelverk enligt detta beslut ska galla fran och med 2014-04-01.

Vid protokollet
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Bilaga 1 till rektors beslut Dnr V -2014-0298
Intern fi:ireskrift
Giiller from 2014-04-01. Se ocksa rektors beslut Dnr V-2014-0298

Beslut om ledningsuppdrag i linjeorganisationen
De ledningsuppdrag som avses iir ledningsuppdrag i linjeorganisationen och som ges genom ett
beslut av niirmast i:iverordnad chef. Exempel pa sadana iir skolchef, prefekt/ avdelningschef, och
gruppchef men ocksa GA, PA, FA, etc. Fakultetsradsorganisationen beriirs inte.
Den chef som ska ge uppdraget bereder fragan. Uppdraget formuleras i en kort text utgaende fran
KTH s arbets- och beslutsordning, och beskriver kort siirskilt prioriterade friigor in om uppdraget.
Hiir biir ocksa framga omfattningen av uppdraget i tid eller p:l. annat siitt, samt den tidsperiod som
avses. Denna text anviinds sedan i beslutet.
Hiirniist ska det giiras kiint att en person siiks, sa att det iir miijligt att fiiresl:l. kandidater eller
anmiila intresse. Diirefter tas en kort lista av kandidater fram diir biigge kiinen ska vara
representerade, och som avspeglar den mangfald som finns p:l. KTH. Beriirda anstiilldas asikter
tas till vara pa liimpligt siitt.
Infiir beslutet samrader chefen kandidaterna pit den korta listan med sin niirmaste chef och
framfiir sitt fiirslag. Beslutet som sadant ska innehitlla namn pit den som utses, beskrivning av
uppdraget enligt den text som niimns ovan, samt tidsperiod och eventuellt iivriga villkor som har
Overenskommits.
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