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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

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

 

Diarienummer: 

 A-2022-3044 ks kod 1.4

Beslut om reviderad ersättningsrutin - skolövergripande grupper  

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Stf. skolchef beslutar att följande gruppering erhåller ersättning från skolan:  

 

Externfinansierade deltagare i: 

 skolans samverkansgrupp - 15 000 kr per deltagare/år 

Ärendet 

Rutinen gällande ersättning för uppdrag i skolövergripande grupper (tidigare kallad 
ersättningspolicy) trädde i kraft inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 2013-12-17 (A- 
2013-1784) och reviderades 2015-12-10. Från och med 2015 utgår en enhetlig ersättning per 
uppdrag, i stället för som tidigare antal timmar/år. Ersättning utgår till externfinansierade 
deltagare samt till deltagare inom kärnverksamheten på skolan och tillfaller den anställdes 
avdelning. För att erhålla full ersättning gäller aktivt deltagande i angiven grupp. För att få 
ersättning ska närmaste chef ha godkänt uppdraget innan det påbörjas. 

Inför år 2022 behöver listan över skolövergripande grupper som erhåller ersättning uppdateras 
då skolan inte längre har någon miljögrupp utsedd.  

 

Detta beslut har fattats av ställföreträdande skolchef Björn Berggren efter föredragning av 
ledningsstöd Cecilia Olah. Närvarande vid beslutet var administrativ chef Johanna Stellan.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Björn Berggren, ställföreträdande skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Cecilia Olah, ledningsstöd vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 
 

Björn Berggren

2022-11-28

https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxLW9jgDFf71-h8uv-ZtP_f9u-fZcwxA5
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Sändlista 
 

För åtgärd:  

Ledningsstöd ABE 

Catherine Pimenta 

Margaux Calissendorff 

Kopia till:  

Expeditionsdatum:  

{{*Expdate_es_:signer3:isdate(format=yyyy-mm-dd):default(YYYY-MM-DD)}} 

 

 

2022-11-28
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