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INTRODUKTION 
Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan fastställs av kårfullmäktige för att ge organisationen styrning och 
tas fram i samråd med kårfullmäktige, kårstyrelsen och sektionerna. Verksamhetsplanen för 2018/2019 har bland 
annat fortsatt fokus kring arbetet med en enad studentkår, arbetet med jämlikhet, mångfald och likabehandling, 
stärkt studentinflytande och fortsatt internationalisering. 

Allmänt om THS 
Tekniska Högskolans studentkår (THS) är den organisation som innehar status som studentkår vid KTH. THS 
verksamhet kretsar kring utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor för studerande vid KTH. 
Studentkårens huvudsakliga ändamål är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för studier vid KTH. THS samarbetar därmed med KTH i frågor som rör studenterna. THS verkar 
för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande vid KTH. THS tillhandahåller ett stort utbud av 
service och fritidsaktiviteter samt ett kårhus och en sportstuga för medlemmarna. 

Syftet med verksamhetsplanen 
Syftet med verksamhetsplanen är att möjliggöra kontinuitet i organisationen. Den är en riktningsgivare och ett 
verktyg som tillsammans med andra styrdokument bygger verksamheten och skapar långsiktighet. 
Verksamhetsplanen ger kåren direktiv till hur organisationen ska utvecklas och behandlar således strategisk 
förändring av den löpande verksamheten. Den behandlar inte befintligt löpande verksamhet utan extra strategiska 
mål.  

Verksamhetsplanens utformning 
Verksamhetsplanen 18/19 bygger på erfarenheter och arbete från tidigare verksamhetsår. 

Utformningen för verksamhetsplanen 18/19 följer den, under 12/13, framtagna mallen vars mål och förhoppning är 
att skapa en struktur som leder till bättre kontinuitet och som främjar långsiktighet.  

Dokumentet är uppdelat i fyra huvudkapitel som härstammar från Visionen: Utbildning, Framtid, Studiesocial 
Vardag och Fritid samt Fundament. De fyra förstnämnda motsvarar de områden som THS verkar inom. Det 
sistnämnda, Fundament, omfattar de organisatoriska faktorer och förutsättningar som måste fungera för att THS 
verksamhet ska kunna bedrivas smärtfritt och växa.  

Under huvudrubrikerna hittas både kvalitativa och kvantitativa mål. De kvalitativa målen är mer långsiktiga och 
kommer inte uppfyllas under endast ett verksamhetsår. De ska stå kvar i kommande verksamhetsplaner tills de 
uppnåtts. Under dessa finns kvantitativa mål som är mindre omfattande, mätbara och förväntas utföras under 
verksamhetsåret för att komma ett steg närmare målen. Dessa är formulerade som ”THS ska under 18/19…”. För 
att förenkla uppföljning av verksamhetsplanen är alla mål numrerade.  

För att göra det lättare för kårfullmäktige och medlemmar att sätta sig in i var THS verksamheter har styrkor och 
svagheter idag har det dock under 16/17 skapats ett nytt dokument med endast Nulägesanalyser över varje 
verksamhetsområde. Vidare har bakgrunder till varje verksamhetsplansmål skrivits in för att ge en bättre beskrivning 
av varför just de bör genomföras. För att öka läsbarheten har nulägesanalysen under 17/18 lyfts ut till ett separat 
dokument. 

Verksamhetsplanen har under början av verksamhetsåret 18/19 reviderats för att anpassas efter rådande situation. 
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1. FUNDAMENT 
THS verksamhet vilar på en stark organisation. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål 2018–2019 
1.1 Alla studenter vid KTH vet vad THS är och gör samt vad ett medlemskap 

innebär 
13/14 

 THS ska under 18/19:  
1.1.1 Öka produktionsvärdet och annonsintäkterna för Osqledaren samt utvärdera utfallet av 

utvecklingen. 
Bakgrund: Osqledaren har länge sett likadan ut och för att skapa ett större värde av produkten ska en 
kvalitetssatsning göras. Under året ska nysatsningen utvärderas på hur lyckad den varit och för att 
kunna motivera en fortsatt tryckning av papperstidningen.  

18/19 

1.1.2 Ta fram en handlingsplan för att kunna utveckla en mobilapplikation. 
Bakgrund: Under många år har det funnits önskemål om att THS ska ha en mobilapplikation. Ett 
första steg för att göra detta är att se vilka behov och önskemål som finns inom THS för att sedan 
kunna börja med utvecklingen. 

18/19 

1.2 Alla delar av THS, såväl lokalt som centralt, känner gemensamt 
ägandeskap över THS 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
1.2.1 Ta fram en uppförandekod för förtroendevalda och personal på THS.   

Bakgrund: THS har idag värdeord men saknar en formulerad värdegrund. En uppförandekod är en 
konkretisering av värdegrunden, som på så sätt förankras i verksamheten.  

18/19 

1.3 Fler medlemmar engagerar sig inom THS 18/19 
 THS ska under 18/19:  
1.3.1 Utreda möjligheten att, till nästa verksamhetsår, anställa en kommunikatör istället för att välja 

en förtroendevald kommunikationschef till Kårledningen.  
Bakgrund: En långsiktig lösning för att marknadsföra THS och dess verksamhet är att anställa en 
kommunikatör på heltid som kan bidra med kontinuitet och kompetens där studentdrivna projekt 
alltid har svårt att inkorporera långsiktiga perspektiv. Genom en utredning kan fördelar och nackdelar 
tas fram, samtidigt som THS har möjlighet att specificera vilka långsiktiga behov som finns för 
marknadsföring och kommunikation.   

18/19 
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2. UTBILDNING 
Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål 2018–2019 
2.1 KTH:s utbildningar utvecklas med pedagogik och studentens lärande i 

fokus 
13/14 

 THS ska under 18/19:  
2.1.1 Verka för att KTH tar fram en arbetsgrupp med syfte att utreda hur programsammanhållande 

kurser bör se ut.  
Bakgrund: I dagsläget finns ingen standardisering av programsammanhållande kurser. Det är essentiellt 
att dessa håller hög kvalitet och utformningen av dem bör därför utredas. 

18/19 

2.2 KTH:s examination är rättssäker, rättvis och tydligt kopplad till lärandemål 18/19 
 THS ska under 18/19:  
2.2.1 Verka för ett rättsäkerhetsperspektiv i arbetsgruppen för kvalitetssäkring av examination, med 

särskilt fokus på anonym tentamen.  
Bakgrund: Att all examination sker på ett rättsäkert sätt är fundamentalt för utbildningen. Anonym 
rättning säkerställer att studenten objektivt examineras utifrån examinationsmomentet. En arbetsgrupp 
har tillsatts för att driva detta arbete men för att säkerställa att arbetet fortskrider är det av vikt att 
studenter har fortsatt insikt. 

18/19 

2.3 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att påverka sina program och 
kurser 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
2.3.1 Marknadsföra de frågor THS Utbildning jobbar med i syfte att göra gemene student 

medveten om dessa samt synliggöra hur de kan påverka sin utbildning genom THS 
påverkansstruktur.  
Bakgrund: För att alla studenter ska känna att de har möjlighet att påverka är det viktigt att THS 
skapar en medvetenhet kring de frågor som THS arbetar med, dels för att få insikt i vad som händer 
men också för att uppmärksamma om att deras röster hörs. 

18/19 

2.3.2 Utveckla och sprid information om den digitala kursen för studentrepresentanter.  
Bakgrund: Under föregående år skapades en digital kurs för studentrepresentanter. Vidareutveckling 
och spridning är nästa steg för att säkerställa att alla studentrepresentanter besitter den kunskap de 
behöver. 

18/19 

2.4 Studentens perspektiv har stor påverkan vid anställning och befordran av 
lärare på KTH 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
2.4.1 Ta fram en långsiktig struktur för rekrytering och upprätthållande av en stabil grupp 

studentrepresentanter till anställnings- och befordringsärenden.  
Bakgrund: När lärare anställs eller befordras på KTH måste det finnas en studentrepresentant i 
processen. I nuläget är det få studenter som engagerar sig i dessa frågor vilket gör arbetsbelastningen 
hög och kontinuiteten svår att bibehålla. 

18/19 
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3. FRAMTID 
Alla studenter ska få sitt drömjobb. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål 2018–2019 
3.1 KTH:s studenter erbjuds ett varierat utbud av kontakt med arbetslivet 18/19 
 THS ska under 18/19:  
3.1.1 I samarbete med KTH Näringslivssamverkan ta fram en kompetensfokuserad föreläsning 

samt verka för att den hålls inom minst en kurs.  
Bakgrund: För många studenter saknas det förberedelser inför att ta examen och ge sig ut i arbetslivet. 
Dessutom saknas en tydlig struktur kring hur företag ska inkluderas i undervisningen.  

18/19 

3.1.2 Implementera och öka trafiken till annonsplattformen Techrec. 
Bakgrund: THS får in många förfrågningar från företag om jobbannonser och har också ett behov av 
att marknadsföra engagemang på THS, vilket kan göras på samma plats. Föregående år utvecklades 
plattformen Techrec för att fylla detta syfte. 

18/19 

3.2 THS centrala näringslivsverksamhet har ett bra samarbete och en bra 
relation mellan grupperna 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
3.2.1 Utveckla ett nytt näringslivskoncept som inkluderar både THS Armada och THS Future.  

Bakgrund: Det finns många möjliga synergier mellan olika delar av THS centrala näringslivsorgan och 
målet är att skapa kontakt mellan dessa och skapa förutsättningar för nya projekt i verksamheten.   

18/19 

3.3 THS centrala näringslivsverksamhet har ett bra samarbete och en bra 
relation med THS lokala näringslivsverksamheter 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
3.3.1 Tydligt formulera syftet och formen av näringslivsrådet i samråd med THS lokalt.  

Bakgrund: Näringslivsrådet har mycket potential och för att ta tillvara på all kompetens behövs 
mötesformen ses över så att den bidrar till ett fruktsamt samarbete mellan de som jobbar med 
näringslivsfrågor inom hela kåren.  

18/19 
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4. STUDIESOCIAL VARDAG OCH FRITID 
Alla studenter har en problemfri vardag. 
Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. 
För att få en översiktlig bild av verksamheten hänvisas till THS nulägesanalys 2017/2018. 

Mål 2018–2019 

 

4.1 Studenter vid KTH har medel och information för att förbättra sin psykiska 
och fysiska hälsa 

18/19 
 THS ska under 18/19:  
4.1.1 Ta fram en långsiktig strategi som säkerställer att varje sektion har ett 

studerandeskyddsombud.  
Bakgrund: Studerandeskyddsombud är en viktig funktion för att säkerställa att både den fysiska och 
psykosociala miljön är tillfredsställande. Genom koordination av sektionernas skyddsombud och med 
en långsiktig plan kan vi arbeta mot en bättre miljö för alla studenter.  

18/19 

4.2 KTH och THS genomsyras av jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) 
samt uppmuntrar till en jämlik teknikbransch 

18/19 

 THS ska under 18/19:  
4.2.1 Utveckla och marknadsföra en digital plattform för att rapportera klagomål eller andra 

studentfall. 
Bakgrund: I dagsläget är kursutvärderingen det enda sättet att digitalt och anonymt rapportera 
problem, men den möjliggör ingen uppföljning. För att säkerställa att utsatta vågar rapportera samt att 
de kan få hjälp behövs en ny plattform. 

18/19 

4.3 Internationella studenter är inkluderade på både lokal och central nivå. 18/19 

 THS ska under 18/19:  
4.3.1 Utreda THS lokalts behov av stöd för att möjliggöra inkludering av internationella studenter.  

Bakgrund: För att fortsatt kunna jobba med internationalisering krävs en kartläggning av vilka verktyg 
sektionerna behöver för att bidra till inkludering av internationella studenter på lokal nivå. 

18/19 

4.4 KTH har ett levande studentliv med varierade aktiviteter 18/19 

 THS ska under 18/19:  
4.4.1 Utveckla och genomföra kompetenshöjande evenemang för och med kårföreningarna. 

Bakgrund: THS många kårföreningar ska erbjudas ett större stöd för att möjliggöra utveckling av 
verksamheten. I dagsläget hamnar föreningarna ofta i skymundan jämfört med sektionerna.  

18/19 

4.4.2 Utreda möjligheterna till en gemensam serveringskrets för hela THS. 
Bakgrund: Gemensam serveringskrets betyder att samtliga THS medlemmar kan gå på andra 
sektioners pubar utan att behöva vara ”plus 1”.  Det är ett mål som länge funnits med i 
verksamhetsplanen och fortfarande efterfrågas. Ett delmål i projektet skulle till exempel kunna vara att 
utföra en pilot.  

18/19 

4.4.3 Ta fram en handlingsplan för hur eventverksamheten ska utvecklas till att genera 
fullkostnadsmässig vinst. 
Bakgrund: Eventverksamheten lockar många besökare men är i behov av en probleminventering för 
att kunna lokalisera vilka delar som bör vidareutvecklas.  

18/19 

4.5 KTH informerar om och erbjuder stöd till studenter för att skapa 
förutsättningar att genomföra sina studier 

18/19 

 THS ska under 18/19  
4.5.1 Utreda hur samarbetet med Studenthälsan kan utvecklas.  

Bakgrund: Studenters psykiska hälsa är ett omdebatterat ämne och det är viktigt att kåren tar frågan på 
största allvar. Ett vidare och bättre samarbete med Studenthälsan är ett första steg för att ge studenter 
vid KTH goda förutsättningar att genomföra sina studier.  

18/19 
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