
  

Kungliga Tekniska högskolan 

KTH – 100 44 Stockholm. Tel: 08-790 60 00. Fax: 08-790 65 00. www.kth.se 
Pg: 1 56 53-9. Bg: 895-9223. Momsreg.nr/VAT: SE202100305401 

 

1 (2)

Beslut Datum  År  Nr 
 2005-08-29 2005  770 
Beslutsinstans 

Personalchefen 

Beslut fattat av Beslut expedierat 

Personalchef Sven Englund       

Föredragande Beslut delges för åtgärd 

Helena Aldén Dekaner, adm chefer, personalansvariga 
 

Övriga närvarande Beslut delges för kännedom 

      Doktorandsektionen 

Dnr 930-2005-0345 
Doss 40 

 

 
ÄRENDE 
Förlängning av anställning som doktorand/motsv vid studerandefackligt arbete samt 
för förtroendeuppdrag. 
KTH har genom beslut 2001-05-22 förordnat om automatisk förlängning av 
förordnanden för forskarstuderande med anställning som doktorand eller med 
utbildningsbidrag för förtroendeuppdrag enligt nedan: 
Doktorandsektionens ordförande                                                           50 dagar 
Doktorandsektionens vice ordförande                                                    25 dagar 
KTH-doktorand som är ordförande i nationellt organ                            30 dagar 
KTH-doktorand som är vice ordförande i nationellt organ                     15 dagar 
Övriga arbetsintensiva förtroendeuppdrag                                              10 dagar 
(innefattar ex vis sektionsstyrelsens ledamöter, ledamot i fakultetsnämnd och 
tjänsteförslagsnämnd) 
Med dagar avses arbetsdagar. Förlängning beräknas per verksamhetsår. De nationella 
organ som avses är Doktorandkommittén inom SFS och den fristående organisationen 
Sveriges Doktorander. 
Doktorand med uppdrag enligt ovan skall anmäla uppdraget till prefekten för att erhålla 
den förlängning av anställningen eller utbildningsbidraget som uppdraget avser. 
 
Doktorandsektionen har med anledning av KTHs nya skolorganisation gjort 
framställan om tillägg till gällande beslut enligt nedan: 
Ledamot av skolstyrelse                                                                          10 dagar 
Arbetsintensivt nämnduppdrag på skolnivå                                             10 dagar 
Ordförande för skolans doktorandråd                                                     10 dagar 
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BESLUT 
Personalchefen beslutar enligt framställan. I stället för förlängning enligt ovan kan 
doktorand/motsv och dekanus överenskomma om att uppdrag enligt tillägget kan ingå 
i institutionstjänstgöringen, varvid denna skall minskas med de antal dagar som anges i 
tillägget. 
 
Detta beslut ersätter beslut 2001-05-22, dnr 930-628-01, doss 40. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Helena Aldén 
 
 
 

 


