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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

C-2021-2637 2.1

Beslut om ekonomisk ersättningsmodell för anslagsfinansierad 
vidareutbildning - Livslångt Lärande (LL) på CBH skolan 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

 

Beslutet 

Skolchefen beslutar om en fördelningsprincip gällande ersättning för anslagsfinansierade 
vidareutbildningskurser på CBH skolan. 

Målsättningen med ersättningsmodellen: 

 Transparent 

 Uppföljningsbar 

 Ge incitament för lärare 

 Skolan gör en satsning 
 
För närvarande (ht 2021) är ersättningen 105 000 kr per helårsstudent, HST+HPR. Medlen 
utgår till examinator för kursen skilt från övrig GRU-tilldelning.  
 
Redovisning för kurs sker terminsvis efter avslutad termin baserad på antal registrerade 
studenter. Varje kursansvarig får på detta sätt ett incitament att bidra till att antagna studenter 
registrerar sig.  
 
Ekonomiavdelningen tillser att HPR-ersättningen redan har gått ut månadsvis tillsammans med 
övrig HPR. 
 

Ärendet 

Rektor beslutar (V-2020-0565) att ersättning ska utbetalas till KTH:s skolor för genomförda 
vidareutbildningskurser under höstterminen 2021 märkta med finansieringsform LL, i enlighet 
med regeringens särskilda satsning på livslångt lärande under år 2020 och 2021. För båda årens 
satsningar gäller att lärosätet per helårsstudent får avräkna medel motsvarande summan av 
ersättningen för en helårsstudent (HST) och en helårsprestation (HPR) för relevant 
utbildningsområde.  

Detta beslut har fattats av Skolchef Mikael Lindström efter föredragning av LL-ansvarig CBH 
Per Berglund. Närvarande vid beslutet var Ekonomiansvarig Simon Barsaum.  
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Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Mikael Lindström, skolchef CBH skolan 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Mia Hjertén, ledningssekreterare CBH skolan 
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För åtgärd:  

Prefekter 
Ekonomi CBH 
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