
Välkomna till läsåret 16/17
och årets första SCI!

VÄLKOMNA till… 

Sista SCI-admin frukostmöte  H2018



KTH-nytt:   utredning skola-CVS

Inget nytt…

Styrgruppen har träffats 2 gånger.



KTH-nytt:  Rektorsdialog SCI 25/10

Agenda

• Ekonomiskt  utfall och prognos 2018
• Kort uppföljning av uppdrag och satsningar 2018

(publiceringsstrategi)

• Kvalitetsfrågor  (div utvärderingsövningar)

• Verksamhetsplan med skoluppdrag och nya strategiska 
satsningar för 2019 

• Preliminär budget 2019 

+ 50 
Mkr

Drygt
900 Mkr



KTH-nytt: Lönerevision 2018

Sista förhandlingarna klara!!!

KTH håller sig inom givna ramar = 2,1 %

Ny lön utbetalas Fredagen 21:a december
…retroaktivt från 1/10.



SCI-aktuellt: Prefekter och proprefekter SCI

Prefekt Peter Unsbo Tillämpad fysik, avgår vid 2018-12-31.
Process att utse ny prefekt pågår – beslut 2018-12-01

Proprefekt Matematik förlängt:
Proprefekt Boualem Djehiche 2019-12-31

Prefekter på FoF/Mek/Hållf blir kvar i avvaktan på omorg…



SCI-aktuellt: Omorg FoF/Hållf/Mek

• Kort efter beslutet om implementeringsgrupp av nya 
institutionen (25/26 september) mottogs skrivelser från 
medarbetare vid FoF och Hållf

• Frågan lyftes till KTH:s centrala samverkansgrupp
• Det fortsatta omorganisationsarbetet sker etappvis för att 

förankra och kommunicera processen bättre
• Implementeringsgruppen ska kontinuerligt förankra och 

kommunicera sitt arbete
• Skolchefen ska ge implementeringsgruppen ett förtydligat 

och utökat mandat
• Implementeringsgruppen utökas 



SCI-aktuellt: Omorg FoF/Hållf/Mek

Implementeringsgruppen 
Fredrik Lundell, Mekanik (sammankallande)
Lisa Prahl Wittberg, Mekanik 
Lanie Gutierrez Farewik, Mekanik

Jenny Jerrelind, Farkost och flyg
Malin Åkermo, Farkost och flyg
Sebastian Stichel, Farkost och flyg

Artem Kulachenko, Hållfasthetslära

Helene Rune, Administrativ chef
Anna-Karin Burström, gruppchef TR8
Gunnar Tibert, GA SCI
Tommy Olsson, FA SCI

Erik Edstam, Skyddsombud 
Adam Sandström, Studeranderepresentant

Anna Burvall (Till fysik), representant för AO
Anders Johansson, rektors särskilde rådgivare



SCI-aktuellt: Omorg FoF/Hållf/Mek

• Verksamheten (budget, utbildning, forskning mm) för 2019 
sker med utgångspunkt från de tre institutionerna.

• Berörda prefekter och proprefekter kommer att få förlängt 
mandat (eventuellt med vissa justeringar pga andra 
åtaganden). 

• För att möjliggöra etappvis övergång till en ny institution 
måste en ledning utses under våren 2019. 

• Planen är att vid halvårsskiftet 2019 är den nya ledningen 
på samtliga nivåer tillräckligt operativ för att kunna ta 
nödvändiga beslut under hösten för implementering i den 
nya institutionen 

• Sammankallande för implementeringsgruppen försöker få 
ihop två möten innan årsskiftet



SCI-aktuellt: Miljöförvaltningsbesök 25/10

Miljöförvaltningen aviserade ett tillsynsbesök vid SCI-skolan

Skolchef och administrativ chef och kemikaliansvarig
träffade representanter från miljöförvaltningen och gav allmän 
information om skolan och hur vi hanterar frågor kring 
kemikalier och avfall m.m. 

Därefter gjordes besök i utvalda lab…

…ingen anmärkning!



SCI-aktuellt: Intern miljörevision 6/11

Intern miljörevisionen gjorde heldagsbesök vid SCI-skolan:
Erik Edstam, Miljöombud SCI
Gunnar Tibert GA
Zuheir Barsoum, FoF
Sebastian Stichel, Prefekt FoF
Leif Kari, Skolchef
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Helene Rune, admin chef

Kontrollerar skolans arbete med miljöledning och system för detta.

Hur miljöaspekter beaktas inom områdena:
Utbildning
Ledning (Admin)
Ledning (Fakultet)
Institutionsverksamhet
Rekrytering (HR)



SCI-admin: planer och strategier för framtiden!

SCI:s förutsättningar för ett gemensamt verksamhetsstöd ”Ett 
KTH”
Har haft ingående diskussioner med funktionsansvariga och 
gruppchefer inom SCI.
Skickat ut minnesstolpar från arbetsinternat i oktober…

• För- och nackdelar med SCI-admin
• Gränssnittet Skola – UF
• Hur gör vi för att förmedla SCI:s utgångspunkter? 



SCI-admin: planer och strategier för framtiden!

Fördelar med SCI-admin:
• Fakulteten har omedelbar närhet till den lokala 

administrationen.
• Lokala anpassningar och flexibla lösningar (inom ramen)!
• Admingrupperna tillräckligt stora för redundans, 

tillräckligt små för att motverka stuprörstänk och uppnå ett 
helhetsperspektiv

Nackdelar med SCI-admin :
• Matrisorganisation funktionsansvariga/gruppchefer kan 

innebära viss otydlighet. 
Kontinuerlig dialog och avstämning krävs (var 14:e dag). 



SCI-admin: planer och strategier för framtiden!

Gränssnittet Skola – UF (GVS)
De nya avdelningarna på GVS får motsvarande funktion på skolnivån:

GVS Skola
Ekonomi- och upphandling EKO/Inköpsansv (Seija/Sofie)
Personal/HR HR (Lisa)
Utbildningsstöd UA (Hannasara)
Forskningsstöd Avtalskoord (Sofie)
Samverkan Skolkommunikatör (Sofia)
IT-avdelning INFRA (Erik)
Lokaler och fastighet INFRA (Erik)
Planering, utredning, kvalitet Skolchef + Admchef (Leif/Helene)



SCI-admin: planer och strategier för framtiden!

Hur gör vi för att förmedla SCI:s utgångspunkter? 
Den centrala styrgruppen, tillsammans med olika 
arbetsgrupper, kommer att ta fram förslag.
Troligen kommer skolornas funktionsansvariga att ingå i flera 
av dessa arbetsgrupper.

• Bred förankring = legitimitet.
• Lyhördhet och respekt för kunskap och erfarenhet i 

organisationen
• Tillit, förtroende och respekt
• Flexibilitet och lokala anpassningar inom vissa ramar

Det bör också tydliggöras att GVS är jämställd skoladministrationen 
och inte ett överordnat kontrollorgan gentemot skolan. 



SCI-admin: personalnytt

Fysikadmin

Slutar: 
Tysse Nordlindh Falk, Institutionsadmin

Nya medarbetare:  
Valeria Lingran, Ekonom
Sefora Deb, Institutionsadmin 2019-01-07

Åter i januari efter föräldraledighet: 
Sanna Elfving Blomster, Personaladmin



SCI-admin: personalnytt

TR8-admin

Ny medarbetare:
Kristina Hallengren, Ekonom

Åter 1 februari efter föräldraledighet:
Anna-Maria Johansson, Ekonom (50%)

Ny gruppchef på gång…
Magnus Lindell ?



SCI-admin: personalnytt

Matte-admin

Ny medarbetare:
Sofia Harrison Edgren, GRU/FoU-admin
2019-01-14 (vik för Celie) 

Åter i mars (?) efter föräldraledighet:
Carolina Söderberg, Personaladmin (50%)



SCI-admin: personalnytt

Programkansliet
Slutar:
Elin Wiljergård Plith, I-koordinator
Helena Legnell, I-koordinator



SCI-admin: personalnytt

Skolkansliet

Ny medarbetare:
Anna-Karin Ljung, EU-ekonom 2019-01-02



JULBORD  2018

Cedergrenska Tornet
Stocksund

Tisdag 11 december
Buss avgår kl 12:00 från Lindstedtsvägen 3



SCI-Tomten kommer till Albanova 
Onsdag 19/12  ca kl 14:00
…glöggmingel  och ”SKOJ” från festkommittén!!!



Åter till kontoret… 


