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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

{{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")          }} 

 

Diarienummer: 

J-2022-0256 1.4

Beslut om ersättningar till THS sektioner vid Skolan för elektroteknik 
och datavetenskap 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt.  

Beslutet 

Skolchef beslutar om ersättning till THS sektioner som är knutna till Skolan för elektroteknik 
och datavetenskap enligt nedan.  

Ärendet 

Ekonomisk överenskommelse mellan Skolan för elektroteknik och datavetenskap och THS 
sektioner vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap. Detta beslut ersätter tidigare 
överenskommelser och utgår ifrån rektors beslut om modell för ersättningar till THS sektioner.  
 
Syftet med överenskommelsen är att kvalitetssäkra sektionernas uppdrag att på olika sätt bidra i 
aktiviteter som främjar såväl studenternas engagemang och trivsel såsom program- och 
kursutveckling. Alla delar av sektionerna ska vara väl fungerande. 
 
Varje sektion ska aktivt arbeta för att integrera internationella studenter. För detta får varje 
sektion 9kkr. 
 
Varje sektion får ett särskilt stöd för att aktivt bedriva studiebevakning som ska tillfalla den 
nämnd eller utskott som hanterar studiebevakning på respektive sektion.  
Varje sektion får 16kkr i basersättning samt 4kkr för varje 3-årigt program (kandidatdelen av 
cing. hing. arkitekt, kandidat samt ämneslärare) samt 2kkr för varje 1- och 2-årigt program 
(master, magister samt högskoleprogram). 
 
Alla sektioner ska aktivt arbeta med JML-frågor och 9kkr per sektion ska tillfalla den nämnd 
eller det utskott som hanterar JML-arbete. 
 
3kkr per sektion avsätts till THS-skolråd arbete med gemensamma projekt för skolan. Dessa 
medel ska faktureras respektive skola från THS. 
 
Sektionerna tilldelas också en rörlig del som ska användas på ett sådant sätt att alla delar av 
sektionerna fungerar väl. Sektionerna tilldelas 1kkr per plats på respektive 
Civilingenjörsprogram, Högskoleingenjörsprogram, Kandidatprogram samt 
Ämneslärarprogram. 
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Uppföljning av sektionernas ersättningar görs en gång per läsår. Detta sker med en skriftlig 
dokumentation och ett uppföljande möte med skolans grundutbildningsansvarig och 
utbildningsadministrativt funktionsansvarig.  
 
Den skriftliga uppföljningen ska innehålla:  
 
- Utvärdering av mottagningen samt en analys som innehåller förbättringsförslag 
- Terminsvisa programutvärderingar för årskurs 1-3  
- Redogörelse för studentrepresentation i programråd och programkollegium 
- Redovisa en plan för hur studiebevakning sker på masternivå 
- Kortfattad beskrivning av respektive sektions aktiva JML-arbete 
- Kort redovisning av aktiviteter kopplade till integrering av internationella studenter 
 
Sektionernas ersättningar betalas ut vid två tillfällen. 80% av beloppet faktureras eller betalas ut 
efter att beslut fattats på skolan i början av varje kalenderår. Den andra delen av beloppet 
betalas ut eller faktureras efter att uppföljningen har skett.  
 
Ersättningar för respektive sektion för året 2022 enligt bilaga 1.  
 

Kostnader utöver detta kan endast i undantagsfall äskas från skolan. 
Hyreskostnader för phösarlokaler på KTH Campus innefattas i det rörliga bidrag som betalas ut. 
 
Utbetalningarna görs genom att sektionerna fakturerar Skolan för elektroteknik och 
datavetenskap de överenskomna beloppen senast 2022-05-31 samt efter utvärdering resterande 
del senast 2022-11-31 till adress: 
 
KTH Fakturaservice 
104 05 STOCKHOLM 
 
Ref på fakturan: ALZ KTHEECS 
 

Detta beslut har fattats av grundutbildningsansvarig och vice skolchef Ann Lantz efter 
föredragning av utbildningsadministrativt funktionsansvarig Marianne Lundin. Närvarande vid 
beslutet var administrativ chef Joakim Palestro.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Ann Lantz, grundutbildningsansvarig och vice skolchef vid Skolan för elektroteknik och 
datavetenskap 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Marianne Lundin, utbildningsadministrativt funktionsansvarig vid Skolan för elektroteknik och 
datavetenskap 

Bilaga 1: Tilldelning sektioner EECS 2022 

Ann Lantz
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Sändlista 
 

För åtgärd:  

Datasektionen, Medietekniksektionen, Elektrosektionen, IN-sektionen 
Ekonomienheten EECS 

Kopia till:  

Mottagningsansvariga vid utbildningskansliet EECS,  
Vice enhetschef vid utbildningskansliet Sofia Norlander EECS 

Expeditionsdatum:  

{{*Expdate_es_:signer3:isdate(format=20yy-mm-dd):default(YYYY-MM-DD)}} 
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EECS
Sektion Elektro Data

Rörligt bidrag 75,000 160,000
Studiebevakning 36,000 26,000
Internationell integration 9,000 9,000
JML 3,000 3,000
Totalt sektion 129,000 204,000

Gemensamma projekt (3 000 
per sektion) 12000

Totalt: 688,000



IN Medieteknik

178,000 65,000
40,000 24,000

9,000 9,000
3,000 3,000

236,000 107,000
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