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Beslut om ersättning till Konglig Samhällsbyggnadssektion – Skolan
för arkitektur och samhällsbyggnad 2021
Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet
Skolchef beslutar om sektionsersättning till särskilda sektioner inom Tekniska högskolans
studentkår (THS) som är knutna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Detta enskilda
beslut berör Konglig Samhällsbyggnadssektion och en ersättning betalas ut i enlighet med
nedan beskrivna överenskommelse.

Ärendet
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och THS sektionen Konglig Samhällsbyggnad har en
ekonomisk överenskommelse särskilt framtagen mellan verksamheterna. Denna skrivelse
ersätter tidigare överenskommelse med sektionen.
Syftet med överenskommelsen är att kvalitetssäkra sektionens uppdrag att på olika sätt bidra i
aktiviteter som främjar såväl studenternas engagemang och trivsel inom program- och
kursutveckling. Alla delar av sektionen ska vara väl fungerande.
Sektionen ska aktivt arbeta för att integrera internationella studenter. För detta får sektionen
9kkr.
Sektionen får särskilt stöd för att aktivt bedriva studiebevakning och stödet ska tillfalla den
nämnd eller utskott som hanterar studiebevakning på sektionen. Sektionen får 16kkr i
basersättning samt 4kkr för varje 3-årigt kandidatprogram (CSAMH, TFOFK, TFAFK) samt
2kkr för varje 1- och 2-årigt mastersprogram enligt bilagan. Totalt år 2021 får sektionen 40 kkr.
Sektionen ska aktivt arbeta med JML-frågor och 9kkr ska tillfalla den nämnd eller det utskott
som hanterar JML-arbete.
Sektionen tilldelas också en rörlig del som ska användas på ett sätt så att alla delar av sektionen
fungerar väl. Sektionen får 1kkr per planeringstal på Civilingenjörsprogrammet och skolans två
kandidatprogram. Det rörliga bidraget år 2021 till sektionen är 225 kkr.
Den totala ersättningen enligt ovan, som tillfaller sektionen, är 283 000 kr för avtalsperioden.
Avdrag sker för ev. lokalkostnader ex. hyra av förråd, phösarlokaler, andra bokade lokaler som
skolan har bokat åt sektionens vägnar. Detta regleras i den andra utbetalningen enligt
betalningsplanen.
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Utöver ersättningen från skolan i enlighet med detta avtal kan inga ytterligare medel äskas från
skolan. Eventuella äskanden kommer att hänvisas till sektionens ordförande.
Uppföljning av sektionsersättningen sker en gång per läsår. Detta sker med en skriftlig
dokumentation och ett uppföljande möte med grundutbildningsansvarig, vice
grundutbildningsansvarig och utbildningsadministrativt ansvarig.
Den skriftliga uppföljningen ska innehålla:
- Utvärdering av mottagningen samt en analys som innehåller förbättringsförslag
- Programutvärderingar för årskurs 1-3
- Redogörelse för studentrepresentation i programråd och programkollegium
- Redovisa en plan för hur studiebevakning sker på mastersnivå
Skolan avsätter dessutom max 3kkr till THS-skolrådsarbete för gemensamma projekt med
skolan.
Ersättningen till sektionen är uppdelad. 80% av beloppet betalas ut i februari och 20% betalas
ut när utvärderingen är inlämnad senast den 15 november samma år. I den andra utbetalningen
regleras ev. kostnader för lokaler m.m. THS fakturerar ABE-skolan separat beloppet för
ersättning för THS skolrådsarbete i slutet av 2021.
Sektionen/THS fakturerar Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad de överenskomna
beloppen till adress:
Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 STOCKHOLM
Ref på fakturan: COLAH KTHABE
Högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
utbildningen och därför gör KTH bedömningen att skolornas ersättning för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå kan användas för att finansiera sektionsersättningen för
studentinflytande vid skolan.
Detta beslut har fattats av skolchef Muriel Beser Hugosson efter föredragning av administrativ
chef Johanna Stellan. Närvarande vid beslutet var grundutbildningsansvarig Malin
Wennerholm, vice grundutbildningsansvarig Kjartan Gudmundsson och
utbildningsadministrativt ansvarig Cecilia Månson Blom.
Kungl. Tekniska högskolan
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Muriel Beser Hugosson, skolchef, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
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Johanna Stellan, administrativ chef, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bilaga 1: Planeringstal 2021 och mastersprogram

Sändlista
För åtgärd:
Lars Österman, Konglig Samhällsbyggnadssektion
Kopia till:
Cecilia Månson Blom, Ledningsstöd, Malin Wennerholm, Kjartan Gudmundsson
Expeditionsdatum:
{2021-04-29
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Bilaga 1

A-2021-0616

Planeringstal:
CSAMH Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad
TFOFK
Fastighet och finans
TFAFK
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling

Mastersprogram
Husbyggnads- och anläggningsteknik
Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Fastigheter och byggande
Teknik och hållbar utveckling
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
Transport och geoinformatik

Sektionsersättning Konglig samhällsbyggnad 2021

165
30
30
225

