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Beslut om Förtydligande och förlängd uppdragstid för 
arbetsgruppen för översyn av projekt- och ekonomistöd vid 
EECS skolan 

Beslut 

Skolchefen beslutar ge arbetsgruppen för översyn av projekt- och ekonomistöd vid EECS skolan 

förlängd uppdragstid. Sammankallande skall inkomma med en slutrapport senast 2020-03-20. 

Skolchef beslutar även att förtydliga uppdraget enligt följande: 

1) Utgångspunkten för arbetet är att bidra till att forskningen, en av skolans kärnverksamheter, 

kan bedrivas så effektivt som möjligt. Ett effektivt resursutnyttjande förutsätter att vi hittar den 

bästa fördelningen av de administrativa arbetsuppgifterna mellan forskare/lärare och 

verksamhetsstödet. 

2) Detta uppdrag skall fokusera på ekonomistödet till projektledare och avdelningschefer (t.ex. 

budgetering, ekonomisk uppföljning och rapportering). Övriga identifierade stödfunktioner till 

projektledare skall redovisas i en särskild sammanställning som underlag för en fortsatt 

utredning. 

3) Arbetsgruppen skall föreslå och utvärdera ett eller flera förslag till lösning med avseende på 

servicenivå, kostnad, möjligheten till kompetensförsörjning och kompetensutveckling, 

arbetsmiljö. 

4) Den föreslagna lösningen skall vara skolgemensam och bekostas av TBS. Avdelningar kan vid 

behov komplettera med extra resurser och kompletteringstjänster på egen bekostnad (TBA) 

Ärendet 

Skolchefen beslutade i beslut J-2019-1635 att en översyn av projekt- och ekonomistödet vid EECS 

skolan skulle genomföras. En arbetsgrupp bildades bestående av representanter för verksamheten och 

verksamhetsstöd. Christina Zander utsågs till sammankallande. Arbetsgruppen skulle lämna en 

slutrapport 2019-10-31. Bl.a. på grund av sjukdom har arbetet försenats. En muntlig delrapport som 

fokuserade på behovs- och processinventering lämnades vid Ledningsrådets möte 2020-01-21. 

Detta beslut har fattats av skolchefen Jens Zander efter föredragning av vice skolchef Ann Lantz. 

Kungl. Tekniska högskolan 
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Ann Lantz, vice skolchef 

A. Lantz
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Sändlista 

För åtgärd: Arbetsgruppen för översyn av projekt- och ekonomistöd vid EECS-skolan 

Kopia till: Prefekter, EECS 

Avdelningschefer, EECS 
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