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{2021-01-22
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Diarienummer:
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Beslut om verksamhetsplan för Skolan för arkitektur och
samhällsbyggnad år 2021
Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet
Skolchefen beslutar att anta dokumentet verksamhetsplan för Skolan för arkitektur och
samhällsbyggnad år 2021 (se bilaga 1).

Ärendet
Skolans verksamhetsplan har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 20182023. Utvecklingsplanen formulerar övergripande och långsiktiga ambitioner för utbildning,
forskning och samverkan utifrån skolans profil med ett särskilt fokus på jämställdhet, hållbar
utveckling, internationalisering och digitalisering.
Arbetet med verksamhetsplan kan ses som en del av det löpande arbetet på skolan genom
kontinuerlig avstämning kring aktiviteter, genomförande och planering av verksamheten. Under
hösten 2020 fokuserades arbetet genom workshops med skolans ledningsråd, strategiska råd,
JML-grupp och samverkansgrupp. Skolans skolkollegium har getts möjlighet att komma med
input under höstens arbete. Studentrepresentanter/doktorandrepresentanter har haft möjlighet
att medverka i workshops/digitala formulär via ledningsrådet, strategiska rådet och
skolkollegiet. Förslag på nya aktiviteter har förts fram och diskuterats. Därefter har aktiviteterna
prioriterats och motiverats, bland annat i relation till tidigare formulerade aktiviteter.
Detta beslut har fattats av skolchef Muriel Beser Hugosson efter föredragning av ledningsstöd
Cecilia Olah. Närvarande vid beslutet var vice skolchef Mats Wilhelmsson, administrativ chef
Johanna Stellan och kommunikationsansvarig Josefin Backman.
Kungl. Tekniska högskolan

{

{Sig_es_:signer2:signature

}}

Muriel Beser Hugosson, skolchef, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
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Inledning
Verksamhetsplanen 2021 för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av aktiviteter och mål
formulerade för att uppnå skolans övergripande visioner. Aktiviteterna i verksamhetsplanen är
utformade för att kunna genomföras under året, inom tillgängliga resursramar. Ansvaret för
genomförandet av samtliga aktiviteter ligger på skolan och de är gemensamma för hela skolan.
Arbetet med verksamhetsplan kan ses som en del av det löpande arbetet på skolan genom kontinuerlig
avstämning kring aktiviteter, genomförande och planering av verksamheten. Under hösten
fokuserades arbetet genom workshops med skolans ledningsgrupp, strategiska råd, JML-grupp och
samverkansgrupp. Skolans skolkollegium har getts möjlighet att komma med input under höstens
arbete genom enkäter och digitala formulär. Studentrepresentanter och doktorandrepresentanter har
haft möjlighet att medverka i workshops/digitala formulär via ledningsrådet, strategiska rådet och
skolkollegiet. Förslag på nya aktiviteter har förts fram och diskuterats. Därefter har aktiviteterna
prioriterats och motiverats, bland annat i relation till tidigare formulerade aktiviteter. Sist i dokumentet
listas de uppdrag som skolorna tilldelats i KTH:s verksamhetsplan 2021.
Skolans verksamhetsplan har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023.
Utvecklingsplanen formulerar övergripande och långsiktiga ambitioner för utbildning, forskning och
samverkan utifrån skolans profil med ett särskilt fokus på jämställdhet, hållbar utveckling,
internationalisering och digitalisering.
Figur 1: Strategiska mål

Figur 1 visar en sammanfattning av skolans utvecklingsplan 2018-2023 med formulerade långsiktiga,
strategiska mål. Verksamhetsplanen struktureras på samma sätt i de fyra huvudområdena: Attraktiv
arbetsplats, Utbildning med hög kvalitet, Forskning i framkant samt Samverkan för samhällsnytta.
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De indikatorer som listas under varje kapitel är dels indikatorer från KTH:s övergripande uppföljning
och dels indikatorer som skolan särskilt vill lyfta fram för att kunna följa utveckling över tid.
Engagemang och delaktighet i de planerade aktiviteterna tillsammans med förståelse för målbilderna är
centralt för att nå den önskvärda utvecklingen. Därför kommer arbetet med verksamhetsplanen bland
annat inkludera kontinuerlig avstämning och uppföljning av aktiviteterna i olika forum inom skolan
under året 2021.
Figur 2: Årscykel 2021

Rektorsbesök
Rektorsbesök

Figur 2 visar en översiktlig bild av processer för ABE-skolans ledning år 2021. I den ingår bland annat
rektors deltagande på ett av skolans ledningsråd. I april sker en kvalitetsdialog som är en del av den
kontinuerliga uppföljningen som pågår från januari till maj. Den kontinuerliga uppföljningen omfattar
verksamhetsuppdragen utbildning, forskning och samverkan samt fakultetsutveckling och
kompetensförsörjning. Under år 2020 och 2021 ingår dock inte forskning i den kontinuerliga
uppföljningen eftersom en regelbunden granskning (RAE) pågår som ersätter den kontinuerliga
uppföljningen. I maj hålls skoldialog 1, som fokuserar på skolans ekonomi, utmaningar och strategiska
frågor. Vid höstterminens början sker en extern RAE utvärdering på KTH. I oktober hålls skoldialog 2
mellan KTH:s ledning och skolledningen. Vid dialogen sker fortsatt uppföljning av innevarande års
uppdrag samt beredning inför nästa års uppdrag och budget. Ledningens genomgång av
miljöledningssystemet genomförs två gånger per år. På ledningens genomgång tar ledningen ställning
till hur systemet fungerar, uppföljning av hållbarhetsmålen, behov av förbättringar samt om resurserna
är tillräckliga.
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1. Attraktiv arbetsplats
I linje med skolans fastställda utvecklingsplan
erbjuds en attraktiv arbetsplats som är
välkomnande, öppen, jämställd och hållbar. För
alla inom verksamheten ges möjligheter till
kompetensutveckling. För lärare och forskare
ligger fokus dels på den egna forskningen, dels på
områden som högskolepedagogik och digitala
verktyg i undervisningen. För administrativ
personal är fokus på områden för
kompetensutveckling språk,
projektadministration och dylikt. Strategier för en
jämnare könsfördelning utarbetas och följs upp
kontinuerligt. Strävan efter Ett KTH innebär ett
KTH-gemensamt arbete för tydliga, enhetliga
processer och tillgång till effektiva och
ändamålsenliga arbetsredskap/digitala verktyg.

Planerade aktiviteter 2021

Ansvar

Medarbetarundersökning/ Utforma specifik undersökning för att se hur medarbetarna
påverkas av Covid-19 och dess effekter.
- Undersök hur arbetsplatsen har svarat på de nya förutsättningarna i och med
Covid-19.
Fokuserade arbetsmiljösatsningar anpassade efter verksamhetens behov.
Satsning på inkludering, mångfald och jämställdhet.
- Akademiskt ”hushållsarbete”; kartlägg hur olika arbetsuppgifter fördelas.
- Genomför kompetenshöjande utbildningsinsats i genus och mångfald för
handledare och doktorander och återträff för de som gått utbildningen i
genusmedvetet ledarskap.
- Språkmentorprogram.
Insatser för att stötta alla medarbetare på skolan i distansarbete.
Satsning på breddad rekrytering.
- Arbetsmarknadsdagarna Lava.
- Järvaveckan.
Utveckla samarbetsstrategier/kommunikationsstrategier mellan
avdelningar/institutioner/ grupper. Arrangera dialoger och öppna seminarier som för
samman ABE-skolan.
Förbättra fysisk arbetsmiljö såsom ventilation och temperatur.

HR

Indikatorer
God arbetsmiljö – enligt medarbetarindex
Antal sökande vid rekryteringar / andel examen från
annat lärosäte än KTH /andel kvinnliga
Andel fakultet med examen från annat lärosäte än KTH
Antal pågående rehab ärenden; fakultet, T/A samt
totalt
Andel kvinnor i ABE:s fakultet
Andel kvinnor av chefer med personalansvar
Andel personal som genomgått
ledarskapsutbildningarna ’Genus’ (egen), ’Ledarskap
för lektorer’ samt ’Ledarskap steg 1’

2018

41%
41%
14 %
(Genus)

2019

Prefekter
JMLA

HR
JMLA
Impactansvarig
Infrastrukturansvarig

Önskad trend

165/78%/21%

Öka
Ökad mångfald

2 /1 / 12

Ökad mångfald
Minska

40%
55%
16% (79%
chefer)/ 47%
/ 36%

Ökad jämställdhet
Ökad jämställdhet
Öka
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2. Utbildning med hög kvalitet
Den pedagogiska utvecklingen ska fortsätta
att prioriteras i kvalitetsarbetet. Hela KTH:s
kompetensbredd ska utnyttjas i syfte att öka
utbildningens kvalitet. Skolans utbildning
genererar nöjda och konkurrenskraftiga
studenter med hög och relevant kompetens på
den globala arbetsmarknaden vilket medför
hög anställbarhet. Hållbar utveckling och
jämställdhet är integrerade i våra
utbildningsprogram, så att studerande efter
examen kan bidra till en hållbar och jämställd
samhällsutveckling.

Planerade aktiviteter 2021

Ansvar

Öka andelen undervisande personal som har gått högskolepedagogiska kurser.
Öka medvetenhet kring hur lärare kan arbeta med JML- frågor.
- Förebilder; gästföreläsare till utbildningar och kurser.
Samverkan med näringsliv och offentlig sektor om relevans i utbildningarna och
det livslånga lärandet.
Kollegialt samtal, erfarenhetsutbyte mellan handledare.
Översyn av samläsning av kursmoduler högskoleingenjör och civilingenjör.
Utse ett pilotprogram och koppla FN:s globala hållbarhetsmål till programmets
MHU märkta kurser.

Skolchef
GA

FA
GA
GA

Indikatorer

2018

Andel studenter som fått arbete ett år efter examen / andel
studenter som fått arbete ett år efter examen inom sin sektor
Alumni-nöjdhet - indexmätning
Andelen lärare som har slutfört minst 15 hp
högskolepedagogik (fakultet/adjunkter)
Antal lärartjänster per student

93%

0,048

52% /
36%
0,045

Andel kvinnor av doktorander

45%

42%

Antal nyantagna doktorander och andel kvinnliga

28 st, 54%

Andel kvinnor av nybörjare inom samtliga
utbildningsprogram (civilingenjörer, högskoleingenjörer,
kandidatprogrammen, mastersprogrammen och
arkitektutbildningen)
Antal studenter som tillbringat minst en termin vid
utbytesuniversitet
Antal digitala tentamen

33%

34 st,
44%
31%

204

192

Initialt öka

N/A

5

Öka

51% / 34%

2019

GA

Önskad trend
Öka
Öka
Öka
Initialt öka
Ökad
jämställdhet
Ökad
jämställdhet
Ökad
jämställdhet
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3. Forskning i framkant
Forskningen vid skolan fortsätter att göra
skillnad genom att bidra till
samhällsutvecklingen och vår spetskompetens
medför ökat antal beviljade
forskningsansökningar. En tydlig
publiceringsstrategi utarbetas och ökar skolans
synlighet. Insatser för att förtydliga
hållbarhetsaspekternas integrering i
forskningen genomförs och verktyg för, och
kunskap om, det digitala samhället utvecklas.

Planerade aktiviteter 2021

Ansvar

Research Assessment Exercise (RAE).
Formulera kommunikationsplan för att öka synlighet av:
- Skolans forskning internt och externt.
- Befintlig fysisk infrastruktur.
Principer för OH-kostnader (SUHF-modellen).
Diskussion kring forskningsetik i forskarutbildningen.
Ta fram förslag på stöd och utvecklingsinsatser för projekt- och
forskningsledare.

RAE koordinator
Kommunikationsansvarig

Indikatorer
Placeringar i ARWU (Academic Ranking of World
Universities) Rankings - Civil Engineering /
Environmental Science & Engineering / Transportation
Science & Technology
Placeringar i QS (Quacquarelli Symonds) Rankings Architecture / Built Environment, Civil & Structural
Engineering, Environmental sciences
Fältnormerad citeringsgrad i Web of Science/Scopus
(publiceringar/citeringar)
Antal publiceringar per Fofu medel
Antal DiVa-publikationer samt andel med nyckelorden
för hållbarhet/digitalisering enligt Sustainability Office
Antal beviljade anslag över 1 miljon SEK, antal beviljade
EU-ansökningar oavsett summa
Andel fakultetsrekryteringar med hållbarhetsprofil
Andel kvinnor av ny fakultet
Andel kvinnliga forskare och kvinnliga postdoktorer

2018

Ekonomiansvarig
FA
HR

2019

Önskad trend

101-150 /
151-200 /
18

151-200 /
151-200 /
17

Öka

24 / 45 /
101-150

23 / 43 /
101-150

Öka

178 / 631

Öka
Öka
Öka

590 /
55% /
NA
57 / 10

51 / 9

Öka

0%
53%

28%
38%

37% /
32%

37% /
40%

Öka
Ökad
jämställdhet
Ökad
jämställdhet
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4. Samverkan för samhällsnytta
Incitament och strategier arbetas fram så att
samverkansuppgiften blir en naturlig del i
arbetet för skolans lärare och forskare. Vår
kompetens och engagemang gör oss till en
självklar samarbetspartner. De strategiska
partnerskapen ska bidra till en jämställd och
hållbar utveckling.

Planerade aktiviteter 2021

Ansvar

Incitament för samverkan med näringsliv och offentlig sektor.
Genomslagsstrategi
- Medieträning.
- Kurs för att öka genomslaget av vår forskning.
Fortsätta arbetet med att verka för en jämnare könsfördelning inom
kategorierna gästprofessorer samt adjungerade professorer.

Skolchef
Impactansvarig
Skolchef

Indikatorer

2018

2019

Önskad trend

Antal publiceringar genom Meltwater (publiceringar i
press och media)
Antal remissvar som skickats in
Antal industridoktorander
Antal öppna seminarier registrerade via Impactansvarig
Andel personal som deltagit i kurs/seminarium kring
etiskt ansvarstagande
Andel kvinnliga adjungerade professorer

N/A

193

Öka

25
44*
1
N/A

16
47*
2
N/A

Följa upp
Initialt öka
Öka
Öka

15%

18%

Ökad jämställdhet

*industridoktorander kopplande till företag
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Uppdrag till skolan i KTH:s verksamhetsplan 2021
Nedan listas aktiviteter baserade på de uppdrag som samtliga skolor har fått i KTH:s verksamhetsplan
2021.

Attraktiv arbetsplats
Redovisa hur skolan har minskat sitt resande i linje med den besparing på anslaget för forskning och
forskarutbildning som har fördelats på skolan för år 2021.
Fortsätta arbetet med att säkerställa att lärare och forskare har kompetens inom hållbar utveckling.
Integrera klimatmål och nya hållbarhetsmål i verksamheten.
Följa kommande plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH.
Verka för en jämnare könsfördelning mellan kvinnor och män i verksamheten.

Utbildning med hög kvalitet
Kartläggning av hela utbildningsutbudet vid skolan med avseende på innehåll och form och
analysera vilka utbildningar eller delar av utbildningar som kan bedrivas digitalt eller som
campusbaserad utbildning med betydande delar av digitala inslag.
Utse en funktion vid skolan med ansvar för livslångt lärande.
Vidareutveckla och öka utbildningsutbudet inom det livslånga lärandet och anpassa tillhörande
verksamhetsstöd.
Säkerställa att integrering av hållbar utveckling samt genus och jämställdhet sker inom alla
utbildningsprogram.

Forskning i framkant
Ta fram data på hur FoFU-medel fördelas mellan könen inom skolan.
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