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Verksamhetsplan för CBH:s 
verksamhetsstöd 2022   

 

Verksamhetsstödet vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH, ska vara ett relevant 
och professionellt stöd för alla som arbetar inom skolans kärnverksamhet inom utbildning 
och forskning samt för skolans studenter. Vi ska vara kvalificerade, verksamhetsnära och 
effektiva inom alla områden och samarbeta mellan våra olika enheter och funktioner. Stödet 
ska kännetecknas av kontinuitet och god kännedom om verksamhetens struktur och behov. 

Vi ska vara ett professionellt stöd till skolans ledning på såväl skol- som institutionsnivå och 
erbjuda en likvärdig service på skolans alla campus. Ambitionen är att alla skolans 
medarbetare och studenter skall ha förtroende för verksamhetsstödet och öka sin förståelse 
för hur vi arbetar inom våra olika funktionsområden. Och på motsvarande sätt ska 
medarbetare i verksamhetsstödet öka sin förståelse och kunskap om utbildning och forskning. 

Uppföljning av målsättningar och aktiviteter ska ske kontinuerligt och inte minst i enlighet 
med KTH:s riktlinjer för hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och digitalisering. Vi 
ska även verka för en god rättssäkerhet i all myndighetsutövning.  
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Fokusområden för 2022  
• Att arbeta nära forskare, lärare och 

studenter och samtidigt själva ha 
möjligheten att gemensamt styra och 
påverka hur vi utför vårt uppdrag.  
 

• Att förbättra kommunikationen och 
hitta samarbetsformer mellan 
verksamhetsstödet och 
kärnverksamheten. Detta i linje med 
skolchefens vision om sina 100 första 
dagar efter nytillträdandet.   

 
• Att skapa en god och utvecklande 

arbetsmiljö, där medarbetarna 
känner sig delaktiga i arbetets alla 
delar och ser hur viktigt deras eget 
agerande är.  

 
• Att bli bra på att kunna ställa om och 

hantera oväntade händelser, i 
enlighet med skolchefens devis 
”Managing the unforeseen”. 

 
• Att fortsätta utveckla den digitala 

miljön för skolans olika 
arbetsområden och se till så att CBH 
får effektiva och moderna system 
som är lättanvända.   
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Mål för 2022 
Område Mål 

Skolkansli 

Tydliggöra presentationen av skolans verksamhetsstöd på intranätet. 

Öka samarbetet mellan avtalsansvarig och ekonomienheten i CASE vid 
hantering av forskningsavtalen. 

Tydliggöra rutinen för dokumenthantering och arkivering 

Utbildning 
 

Skapa en struktur för att följa upp och stötta doktoranden under hela 
utbildningen. 

Ta fram och kommunicera en enkel rutin för kursomgångar på 
forskarutbildningen. 

Utveckla samarbetet med FUNKA genom att främja metoder och samarbete 
för att bättre stötta studenter på CBH. 

SVL skall öka samarbetet med sektionerna i syfte att nå fler studenter. 

Gå igenom MHU-märkning av kurserna tillsammans med lärarna och säkra 
att alla relevanta kurser har märkningen i KOPPS. 

Skapa en hantering av LLL-kurserna i enlighet med normalflödet för 
kursadministration för effektivisering av arbetet. 

Utveckla schemaprocessen och exjobbsrutinen för att avlasta lärare och 
programansvariga. 

Utarbeta en plan för satsning på rekrytering av internationella 
mastersstudenter till CBH:s program. 

Kommunikation 
 

En fungerande rutin för Forskarnas anslagstavla, snävare forskningsnyheter 
på KTH.se. 

Ett etablerat nätverk för skolans webbredaktörer. 

Skapa en rutin för framtagande av marknadsföringsmaterial för LLL-kurser. 

En rutin för lansering av centrumbildningar. 

Ekonomi 
Strukturera uppdateringen av skriftliga interna rutiner. 

Ökat samarbete genom att arbeta med internkommunikation inom enheten. 
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Ekonomienheten bör delta i institutioners ledningsgruppsmöten minst en 
gång per termin. 

HR 

HR-enheten ska delta i samtliga institutioners ledningsgruppsmöten minst en 
gång per termin. 
Att dokumentera hur samarbetet mellan HR och FA-funktionen ska se ut ifall 
det uppstår personärenden med doktorander som har längre sjukskrivning, 
kommer efter i sina studier och/eller inte får ett fungerande stöd från sin 
handledare. 
 
Att hålla regelbundna möten om detta mellan HR och FA-funktionen. 
Att strukturera den interna informationen för HR-medarbetarna så att vi 
hittar enklare och arbetar mer lika, för att minska arbetsbelastningen och 
skapa bättre medarbetarupplevelse.  

Service och 
lärarstöd 

Förbättra dialogen med verksamheten så att nivån och utförandet av service – 
närstöd motsvarar förväntningarna. 

Se över befintliga processer och dokumentera rutiner för att hitta 
samordningsvinster och underlätta för medarbetare och lärare 

Ökat lärarstöd genom att bland annat koordinera och närvara vid kvalitetsråd, 
lärarluncher, löpande möten. 

Infrastruktur 

Införa labbsäkerhetstelefonnummer. 

Slutföra utrensningen av ”felmärkta” kemikalier som finns kvar på skolan 
(gammal märkning, ej CLP) 

Införa systemstöd via ”CASE” för renoveringar, riskbedömningar, med mera. 

IT 
Ta bort äldre mejladresser/ domäner som är kopplade till tidigare skolnamn. 

Presentation av mejlstrukturen på CBH. 
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