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Beslut om omförordnande som skolchef för Skolan för arkitektur och
samhällsbyggnad
Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet
Rektor beslutar om att förordna lektor Muriel Beser Hugosson som skolchef för Skolan för
arkitektur och samhällsbyggnad från och med den 1 januari 2022 och längst till och med den 31
december 2025.

Ärendet
Lektor Muriel Beser Hugosson förordnades som skolchef för Skolan för arkitektur och
samhällsbyggnad för perioden 1 januari 2018 och längst till och med 31 december 2021 (V-20170812). Enligt arbetsordning vid KTH (V-2021-0407) får en skolchef utses för en period om högst
fyra år och förordnandet får förlängas. Den sammanlagda tiden får dock omfatta högst åtta år.
Enligt arbetsordning vid KTH ska en av rektor inrättad nomineringsgrupp lämna förslag till
rektor på vem som bör utses till skolchef. I det aktuella ärendet har rektor föreslagit att lektor
Muriel Beser Hugosson omförordnas som skolchef. Nomineringsgruppen har genom ett
förenklat förfarande förankrat förslaget inom skolan med olika funktioner och nyckelroller.
Därefter har nomineringsgruppen genom dess ordförande professor Monica Ek lämnat
rekommendation till rektor om att omförordna lektor Muriel Beser Hugosson som skolchef från
och med den 1 januari 2022 och längst till och med den 31 december 2025.
Förslaget på omförordnande har samverkats i central samverkansgrupp den 9 december 2021.
Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av utredare Johan
Gerdin. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling, universitetsdirektör Kerstin
Jacobsson, avdelningschef Åsa Gustafson och ordförande för Tekniska högskolans studentkår
Teo Elmfeldt.
Kungl. Tekniska högskolan
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Johan Gerdin, utredare vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet
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