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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

V-2022-0796 KS-kod 1.1.

Beslut om förordnande av skolchef vid Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad   

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Rektor beslutar om att förordna professor Björn Berggren som skolchef vid Skolan för arkitektur 
och samhällsbyggnad (ABE) från och med den 1 januari 2023 och längst till och med den 31 
december 2026.  

Ärendet 

Enligt arbetsordning vid KTH beslutar rektor om att utse skolchef. En skolchef får utses för en 
period om högst fyra år och förordnandet får förlängas. Den sammanlagda tiden får dock 
omfatta högst åtta år.   
 
Behörig att vara skolchef eller vice skolchef är den som uppfyller behörighetskraven för 
anställning som professor eller lektor enligt 4 kap. högskoleförordningen och 
anställningsordning vid KTH. 
 
I det aktuella ärendet har den av rektor inrättade permanenta nomineringsgruppen på uppdrag 
av rektor, intervjuat den av rektor tilltänkta skolchefskandidaten och därefter bjudit in 
nyckelpersoner (Administrativ chef, HR-ansvarig, Ekonomiansvarig, samtliga prefekter vid 
skolan, skolkollegiets ordförande samt lokala THS representanter) vid Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad för dialog och inspel kring föreslagen kandidat för skolchef vid Skolan för 
arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 

Nomineringsgruppen har därefter föreslagit för rektor att professor Björn Berggren förordnas 
till skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) för en fyraårsperiod, från och 
med den 1 januari 2023 och längst till och med den 31 december 2026 med en möjlig 
förlängning till och med den 31 december 2030.   

Förslaget på förordnande har samverkats i den centrala samverkansgruppen den 15 december 
2022 (protokollsnummer VP-2022-0001).  

 

Detta beslut har fattats av rektor Anders Söderholm efter föredragning av HR-handläggare 
Maria Salling. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling, universitetsdirektör 

2022-12-21
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Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska 
högskolans studentkår Cornelia Haag och utredare vid ledningskansliet Åsa Gustafson..  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Anders Söderholm, rektor 

 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Maria Salling HR-handläggare vid personalavdelningen inom det gemensamma 
verksamhetsstödet 

 
 
 

Sändlista 
 
rektor@kth.se 

prorektor@kth.se 

vicerektorer@kth.se 

dekanus@kth.se 

prodekanus@kth.se 

skolchef-lista@kth.se 

universitetsdirektor@kth.se 

bjorn.berggren@abe.kth.se 

gvs-lg@kth.se (avdelningschefer inom det gemensamma verksamhetsstödet) 

admchef-lista@kth.se 

ordf@ths.kth.se 

registrator@kth.se 

Ledningskommunikatör 
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