
Välkomna till läsåret 16/17
och årets första SCI!

VARMT VÄLKOMNA till… 
SCI-admin frukost-ZOOM-möte   

no2, V2021



Dagens infopunkter

• Programdirektivet för genomlysning av KTH:s verksamhetsstöd

• KTH-RES  

• KTH:s nya hållbarhets och klimatmål

• KTH Active   - igen!!!

• SCI-admin nyheter
- Personalförändringar
- Infrastruktur & service
- SCI admin Tour
- Hösten 2021
- Mingel???



Programdirektivet  …KTH:s verksamhetsstöd

MÅL / SYFTE 
att vidareutveckla enhetliga stödprocesser av hög kvalitet 
som är oberoende av var på KTH mottagaren av stödet finns

METOD
ett flerårigt program med uppgift att samordna och stödja 
olika utvecklingsinitiativ med gemensamma principer, 
modeller och metoder. 
Processer och projekt som kommer att ingå i programmet ska 
bemannas och drivas av kompetens inom stödområdet och 
utvecklas i aktiv dialog med lärare och forskare.



Programdirektivet - Tidplan 2021

April  
• Uppstartsmöte

Maj 
• Delegationsordning från rektor till universitetsdirektören beslutas
• Arbets- och delegationsordning från universitetsdirektör till avdelningschefer inom 

det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) beslutas

Juni
• KTH:s portföljstyrning av IT-utveckling beslutas
• Webbutbildning processorienterat arbetssätt vid KTH publicerad på intranätet
• Tidplan och modell för ’road show’ för involvering, delaktighet och förankring
• Redovisning av status på programmets arbete till rektor



Programdirektivet - Tidplan 2021

Oktober
• Koppla programmets arbete till verksamhetsplan för det 

gemensamma verksamhetsstödet (GVS), 2022

December
• Modeller för utveckling och förvaltning av processer, projektledning 

och strategiskt prioriteringsarbete som utvärderas i programmet 
finns tillgängliga på KTH:s webbplats

• Webbutbildning projektledning för verksamhetsutveckling inom 
verksamhetsstödet publicerad på intranätet

• Plan för utbildning i förändringsledning och anpassad 
ledarskapsutveckling tillgänglig

• Inventering av kompetensbehov inom KTH:s verksamhetsstöd som 
underlag för framtida kompetensförsörjning genomförd

• Redovisning av programmets arbete och gjorda prioriteringar till 
rektor



Programdirektivet 

Uppstartsmöte i april… => Tisdag 4 maj

Inbjudna:
Rektor, prorektor, dekanus, prodekanus, universitetsdirektör
samtliga vicerektorer, skolchefer, administrativa chefer, 
GVS avdelningschefer, 
Central Samverkansgrupp (fackliga företrädare) 
samt Tekniska Högskolans Studentkår.

Totalt cirka 48 personer  



Programdirektivet - uppstartsmöte

Utifrån önskat läge i förhållande till målbilden:
- Hur kan vi bättre samordna och prioritera strategiska 

insatser i organisationsöverskridande arbete?
- Hur kan du och din organisation/din avdelning/dina 

medarbetare bidra?
- Vilket stöd behöver du och din organisation/din 

avdelning/dina medarbetare för detta?

Vilka är de viktigaste utvecklingsinsatserna utifrån ditt 
perspektiv?



Adminchefernas inspel…

• Fakultetens önskemål, behov, kritik etc gällande verksamhetsstödet 
återfinns i en rad olika dokument och rapporter (t ex kvalitetsdialogerna, 
RAE-underlagen mm)

• En mängd olika utvecklingsarbeten inom verksamhetsstödet pågår vid 
GVS

• Dessa underlag behöver sorteras ut och struktureras i en BRUTTOLISTA 
(som möjligen kan kompletteras)…innan vi kan prioritera.

• Sortera komplexa/stora processer, rutinbeskrivningar och enklare 
ärenden/frågeställningar 

• Prioriterade områden
- Organisation (Vad, när, hur och vem?)
- Beslutsstöd/Budgetverktyg
- Lokalförsörjningsplan/principer för hyresdebitering 
- Rekrytering



KTH-res …ny tidsplan!



KTH-res …ny tidsplan!

5 sept
sista dagen att registrera reseräkning eller utlägg i KTH-res

6 sept
öppnas det nya resesystemet MXP för alla användare

15 sept
sista dagen att attestera en reseräkning/utlägg i KTH-res

SCI Reseansvarig Madeleine Sidoli har koll på allt som rör 
detta!



KTH:s nya hållbarhetsmål och klimatmål



KTH:s nya hållbarhetsmål och klimatmål

KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och 
klimatmål 2021-2045
• alla studenter efter examen ska kunna driva på och medverka i 

omställningen till en hållbar utveckling samt ett jämställt och 
klimatneutralt samhälle

• ledande tekniskt universitet inom forskning för hållbar utveckling och 
ett klimatneutralt samhälle

• samverkan, forskning och innovationer bidrar till en hållbar 
utveckling, jämställdhet samt klimatomställning och har en ökad och 
tydlig påverkan på samhället

• arbete med hållbar utveckling och jämställhet är integrerat i 
verksamheten och alla anställda ges förutsättningar att bidra

• verksamheten präglas av en god hushållning med resurser så att det 
bidrar till en hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle

• ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett 
klimatneutralt samhälle

Utbildning

Forskning

Samverkan

Öka anställdas möjlighet att bidra

Ökad medvetenhet om resursernas användning

Världsledande universitet 



KTH:s nya hållbarhetsmål och klimatmål

Ny vice rektor för hållbar utveckling
Per Lundqvist (ITM)

Webbinarium - KTH:s nya mål för hållbarhet och klimat

Tid: Fredag 2021-05-28 kl 12.00 - 13.00

Anmälan:
https://www.kth.se/form/6049e2d3819a31310d3a063e

https://www.kth.se/form/6049e2d3819a31310d3a063e


KTH Active together

Den 18 maj – 21 juni är det dags för…
”KTH ACTIVE TOGETHER” igen! 

Alla kan vara med – oavsett motionsnivå.

Anmäl dig senast den 17 maj:
KTH Active together | KTH Intranät

https://intra.kth.se/anstallning/arbetsmiljo/kth-active-together-1.981173


Personalnytt  SCI admin

Två nya gruppchefer till hösten på gång

• Matematik-admin
Johanna Bergman blir Redovisningsansvarig SCI 100%

• Fysik-admin
Nina Karlstedt går i pension
…rekrytering pågår!

…rekrytering klar = Simon Lundin  börjar 2 augusti



Personalnytt  SCI admin

Infrastrukturansvarig Magnus Lindell har slutat.

Viss omstrukturering av infrastrukturansvaret görs till

Infrastruktur & serviceansvarig



Infrastruktur & serviceansvarig SCI

• Upphandling/inköp

• IT (licenshantering, behörigheter)

• Lokaler (städ, larm/bevakning, inpassering, lokalanpassningar)

• Arkiv och Diarium

• Institutionsnära service (resehantering, disputationer, 

gästhantering, evenemang, mötesanteckningar, allmän service)

• Leder SCI-skolans infra-nätverk

• Företräder SCI-skolan i centrala nätverk



Infrastruktur & serviceansvarig SCI

Madeleine Sidoli



SCI adminTour 2021

 Admchef och funktionsansvariga EKO, HR, UA och INFRA  
besöker institutionernas ledningsgrupper inom SCI

 Presentationer över hur vi arbetar inom SCI-admin och 
mon GVS

 Direkt återkoppling från fakulteten
– överlag positivt!

Mest återkommande kommentaren är:
- vet inte vem man ska kontakta 
- inget svar eller hänvisning till ”nån annan”



SCI adminTour 2021

Turnéplan
Fysik 22-feb 29-mar 26-apr 24-maj 14-jun

AC UA HR EKO INFRA

Matematik 08-feb 10-mar 12-apr 10-maj 07-jun
AC UA HR  EKO INFRA

Teknisk mekanik 09-feb 23-feb 09-mar 23-mar 06-apr
AC UA HR INFRA EKO

Tillämpad fysik 02-feb 10-mar 13-apr 04-maj 01-jun
AC HR UA EKO INFRA

Fysik 22-feb 29-mar 26-apr 24-maj 14-jun
AC UA HR EKO INFRA

Matematik 08-feb 10-mar 12-apr 10-maj 07-jun
AC UA HR  EKO INFRA

Teknisk mekanik 09-feb 23-feb 09-mar 23-mar 06-apr
AC UA HR INFRA EKO

Tillämpad fysik 02-feb 10-mar 13-apr 04-maj 01-jun
AC HR UA EKO INFRA

AC = Administrativ Chef Helene Rune
UA = Utbildningsadministrativt ansvarig HannaSara Karlsson
HR = Human resource ansvarig Lisa Johnsson
INFRA = Infrastrukturansvarig & service Madeleine Sidoli
EKO = Ekonomifunktionsansvarig Seija Liedes



Återgång till arbetet …H2021???

Vaccinationsprogrammet har kommit igång ordentligt nu!

KTHs ledning beslutar övergripande vad som gäller.
…baserat på övriga riktlinjer i samhället från FHM mm.
Rektor fattar beslut i början av juni.

Gissningsvis blir det partiell återgång under hösten -21
…t ex ”minst xx dagar på arbetsplatsen per vecka”.

Framtiden:  kärnverksamhetens behov och önskemål styr!



Preliminärt om Covid tillåter!

Tisdag 31 augusti ca 15:00
Terrassen, vån 3, Teknikringen 8

Mingel för jubilarer inom SCI-admin



Stockholm, Stockholms län – Google Maps

https://www.google.se/maps/@59.3488373,18.0714628,3a,75y,68.89h,108.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMIuvl2wDixLUO2ENEq4JbQ!2e0!7i16384!8i8192


Viktigt att röra på sig!!!!

Nu ska vi avsluta med att tillsammans göra några enkla 
rörelser vid datorn!



Nu kööör vi…

Höger axel upp 4 ggr x2
Vänster axel upp 4 ggr x2
Båda axlar upp 8 ggr

Sätt händerna på axlarna – gör stora cirklar bakåt x8

Sträck höger/vänster arm uppåt   x 4
framåt  x 4

Sträck ut armarna åt sidorna en tumme upp en tumme ner.
Vrid huvudet och titta på tummen upp och växla hö vä (alltid 
titta på tummen upp!



BRA jobbat!

Nästa frukostmöte H21!!
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