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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

A-2022-3336 1.1

Beslut om prefekt vid Institutionen för samhällsplanering och miljö 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

 

Beslutet 

Skolchefen beslutar i samråd med rektor att utse lektor Maria Håkansson till prefekt för 

Institutionen för samhällsplanering och miljö under mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31.  

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning.  

Ärendet 

Prefektfunktion 

Prefekten är institutionens högste chef. Det innebär ansvar för all utbildnings- och 
forskningsverksamhet och dess kvalitet. Prefekten säkerställer att verksamheten bedrivs inom 
ekonomiska ramar och mot målen för verksamheten.  

Prefekten är en del av linjeorganisationen på KTH. Prefekten har arbetsgivaransvar för 
personalen, inklusive tillfällig personal (timanställda), som arbetar inom aktuellt 
verksamhetsområde eller i dess lokaler och med dess maskiner och/eller utrustning. Prefekten 
ansvarar för att gällande författningar och KTH:s styrdokument efterlevs. 

Prefekten har ansvar för att: 

• Leda och fördela arbetet. 

• Säkerställa att medarbetar- och lönesamtal samt arbetsplatsträffar genomförs inom 
institutionens avdelningar. 

• Ansvara för institutionens ekonomi, budgetarbete och ekonomisk uppföljning samt 
åtgärder vid ekonomisk obalans. Skolchefens beslut om ekonomistyrning skall följas och 
god redovisningssed iakttas.  

• Bereda och tillstyrka anställningsärenden inför beslut av skolchef. 

• Tillstyrka avtal som upprättas inom institutionen inför signering av skolchef. 

• Ansvara för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Fördelning av arbetsuppgifter kopplade 
till arbetsmiljöansvar sker genom separat beslut om delegation.  
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En hörandegrupp utsågs under hösten av skolchef med uppgift att hämta in synpunkter bland 
medarbetarna på berörda institutioner, som ett stöd inför beslut. Hörandegruppen har 
genomfört intervjuer med ett 15-tal personer på varje institution, däribland 
doktorandrepresentanter. 

Detta beslut har fattats av skolchef Björn Berggren efter föredragning av handläggare Emelie 
Blomgren. Närvarande vid beslutet var administrativ chef Johanna Stellan.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Björn Berggren, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Emelie Blomgren, handläggare vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

 
Bilaga 1: Godkännande av uppdrag 

 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

Maria Håkansson 

Kopia till:  

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Expeditionsdatum:  

{{*Expdate_es_:signer3:isdate(format=yyyy-mm-dd):default(YYYY-MM-DD)}} 

 

 

Björn Berggren

2023-01-02

2023-01-03

https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8TuGaEOHmAJVfFaWjXSjmyUULnwKBaAs
https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8TuGaEOHmAJVfFaWjXSjmyUULnwKBaAs


Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

1 (1) 

Godkännande av uppdrag som prefekt 

Skolchefen avser besluta att utse lektor Maria Håkansson till prefekt för Institutionen för 
samhällsplanering och miljö under mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31.  

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning. 

Prefektfunktion 

Prefekten är institutionens högste chef. Det innebär ansvar för all utbildnings- och 
forskningsverksamhet och dess kvalitet. Prefekten säkerställer att verksamheten bedrivs inom 
ekonomiska ramar och mot målen för verksamheten.  

Prefekten är en del av linjeorganisationen på KTH. Prefekten har arbetsgivaransvar för 
personalen, inklusive tillfällig personal (timanställda), som arbetar inom aktuellt 
verksamhetsområde eller i dess lokaler och med dess maskiner och/eller utrustning. 
Prefekten ansvarar för att gällande författningar och KTH: s styrdokument efterlevs. 

Prefekten har ansvar för att: 

• Leda och fördela arbetet.

• Säkerställa att medarbetar- och lönesamtal samt arbetsplatsträffar
genomförs inom institutionens avdelningar.

• Ansvara för institutionens ekonomi, budgetarbete och ekonomisk
uppföljning samt åtgärder vid ekonomisk obalans. Skolchefens beslut om
ekonomistyrning skall följas och god redovisningssed iakttas.

• Bereda och tillstyrka anställningsärenden inför beslut av skolchef.

• Tillstyrka avtal som upprättas inom institutionen inför signering av skolchef.

• Ansvara för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Fördelning av
arbetsuppgifter kopplade till arbetsmiljöansvar sker genom separat beslut
om delegation.

Stockholm den 2022-12-22 

Godkänner uppdraget enligt ovan 

Maria Håkansson,  

Prefekt Samhällsplanering och miljö 
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