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Styr- och resursutredning = STRUTEN

Den 27 april 2017 beslutade regeringen att göra en samlad 
översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive 
resurstilldelning. 
Redovisning av uppdraget senast den 1 februari 2019.
(SoU 2019:6  betänkande)

Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande (ej politisk/ekonomisk styrning)
Främja ett rollsäkert samhällsansvar (tredje uppgiften - samhällsnytta)
Främja strategisk handlingsförmåga (långsiktiga ramar)

Nuvarande höga andel externa medel har en rad negativa konsekvenser.
Andelen direkta statsanslag ska utgöra minst hälften av de totala forskningsintäkterna vid 
universitet och högskolor i landet inom den närmsta åttaårsperioden.
att regeringen tar initiativ till en översyn av den statliga externa forskningsfinansieringen i syfte 
att åstadkomma en samordnad och flexibel struktur samt säkerställa hög kvalitet i fördelningen 
av medel oavsett inriktning.

Ett samlat anslag för utbildning och forskning 
För att lärosätena ska kunna ta ett helhetsansvar för verksamheten och säkerställa ett 
nära samband mellan utbildning och forskning

KTH 5,1 
direkt 2,2 

Presenter
Presentation Notes
Statens offentliga utredningar



KTH-nytt:  
UKÄ granskar kvalitetssäkringsarbetet vid KTH

Mars: Styrgruppen samlar in och tar fram texter inom  
bedömningsgrunderna

25 mars: GA och FA inspel med exempel på kvalitetsarbete i utbildningarna

1-5 april: avstämningar med dem som bidragit med texter 
(EO, NLS, AUA, HR etc)

16 april: Första utkast till FR, Rektor 

23 april: FR-möte, diskussion av självvärderingen

3 maj: Andra utkast/färdig självvärdering till rektor

6 maj: Beslutsmöte hos rektor 

10 maj: Inlämning till UKÄ 



KTH-nytt:  
UKÄ granskar kvalitetssäkringsarbetet vid KTH

Första platsbesöket 1 oktober intervjuer med:
• Styrelseledamöter, ordförande/vice ordförande
• Rektor, prorektor, förvaltningschef, vicerektorer
• Fakultetsrådet urval/dekanus och prodekanus
• Kvalitetsamordning
• Studentkåren ordförande/vice ordförande
• Skolchefer
• GA och FA

Andra platsbesök 25-28 november intervjuer med t.ex.:
• Ledningen inledningsvis
• GA, FA, PA, Lärare
• Studenter
• Pedagogisk utveckling
• Bibliotekarier
• Equality office
• Näringslivssamverkan
• Andra nyckelpersoner beroende på vilka fördjupningsspår som väljs

Återkoppling feb/mars 2020 



KTH-nytt: Kvalitetsdialog SCI - 20 maj

Nytt koncept – massor av underlag som ska analyseras, frågemallar 
som ska fyllas i och aggregeras, deadline 10 april, 2019.

• Skolrapport med fakultetsutveckling och kompetensförsörjnings-
planering

• Skolrapport med aggregerad analys av utbildning på grund och 
avancerad nivå

• Skolrapport med aggregerad analys av utbildning på forskarnivå

• Skolans preliminära plan för genomförandet av regelbunden 
granskning av utbildning på alla nivåer

• Skolrapport med aggregerad analys av forskning
(inkl. publiceringsstrategier)



KTH-nytt:  Internrevisionsrapport 2018

Skolgranskningar  STH och ECE

Hantering av etikprövningar och etiska frågeställningar
Internrevisionens bedömning är att det ur flera perspektiv borde ligga i KTH:s intresse 
att få ökad kunskap om hur etikprövningar hanteras vid skolorna. 

Hantering av kemikalier 
Internrevisionen anser att det bör genomföras en samlad översyn av 
kemikaliehanteringen på KTH 

Hantering av leverantörsfakturor 
vissa brister underlagen 
stärka sakattestanternas förståelse för sin roll och sitt ansvar
KTH har idag inte tillräckliga rutiner för att förteckningen av sakattestanter är aktuell 



KTH-nytt: 
Granskning av elektronisk funktionspostlådor vid KTH

Med anledning av att media uppmärksammat att 
Pensionsmyndigheten har haft en funktionspostlåda som 
ingen har läst på nio år !!!
…har internrevision granskat och kartlagt KTH:s 
funktionspostlådor och hur KTH hanterar dessa.



KTH-nytt:   utredning av verksamhetsstödet

• Två arbetsgrupper tillsatta av styrgruppen:
Rekryteringsprocessen resp Forskarutbildningen 

• Parallellt pågår en intern omstrukturering av GVS             

• Diskussion gränssnitt skolornas administration / GVS ?



KTH-nytt:  EDGE ärendehanteringssystem

Erik …



KTH-nytt:  P: och G:

Bokstäverna blir kvar men… innehåll behöver rensas!

KTH-box erbjuds framförallt forskarna som inte kommer åt 
bokstäverna.



KTH-nytt  Miljörevision - SCI-skolan 9 april

Program inför extern miljörevision

1. Ledningens engagemang och ledarskap
• Omvärlds- och intressentanalyser, risker och möjligheter
• Organisation och arbetssätt inom miljöledning
• Uppföljning hållbarhetsmål
• Rutiner för hållbar utveckling i utbildning och forskning
• Protokoll senaste ledningens genomgång
• Resultat från den interna miljörevisionen

2. Integrering av miljöarbetet i verksamhetens processer och 
arbetssätt

• Utbildning och forskning
• Samverkan
• Fastigheter
• Avfall
• Säkerhet



SCI-aktuellt: Arkivredovisningsarbete 2019

• Ordnings- och förteckningsarbete enligt den nya 
verksamhetsbaserade arkivredovisningen för handlingar 
tillkomna fr.o.m. 2013-01-01

• Skolans material före 2013 samlas in/inventeras/förbereds 
så att upprättandet av arkivförteckningar fram till 2012-12-
31 underlättas/avslutas

• Det operativa arbetet ska i första hand utföras av skolans 
arkivarie/dokumentsamordnare

Startar upp i april under ledning av Lisa Källström 
…i samarbete med resp institutionsadministratör.



SCI-aktuellt  - nya skolchefer

2019-04-01    -- 2019-12-31

Tillförordnad skolchef Anna Delin

1:a vice skolchef Lanie Gutierrez Farewik

2:a vice skolchef Gunnar Tibert



SCI-aktuellt

Rektor besöker SCI-skolan 17 april 13.00-16.30

Visa upp skolans forskning och grundutbildning…
Prefekter tillsammans med GA och vice skolchef Anna Delin



SCI-aktuellt  - omorganisation FoF/Mek/Hållf

Diskussioner om två avdelningar istället för tre ?!?!?

Fredrik Lundell genomför med jämna mellanrum 
informationsmöten på resp institution.



SCI-aktuellt  - GDPR seminarium

Tid:  10 april kl 9:00
Plats: Hugin, Teknikringen 8

Skicka ev frågeställningar och synpunkter till
kegus@kth.se 



SCI-Admin konferens  15-16 maj

Mälardalens högskola,   Eskilstuna

”Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor 
med 15 000 studenter och 900 medarbetare. Högskolan är 
dessutom störst sett till antalet forskarstuderande och när det 
gäller bredden på forskarutbildningsområden.” 

KTH

3 563 heltid (5000)

285 lektorer

296

1 767

13 323



SCI-Admin konferens  15-16 maj

Preliminärt program:

Dag 1 Dag 2
08:00 Avfärd med Buss från KTH 07:00 Frukost
10:30 Förberedelse inför mötet med MDH 08:30 Reflektioner från studiebesöket 
12:30 LUNCH 09:00 Planering framåt
13:30 Presentation av MDH resp KTH 12:00 LUNCH

studiebesök i mindre grupper 13:00  Planering och diskussion
16:30 Återsamling och sammanfattning 15:00  Sammanfattning av konferensen
17:30 Liten teambuildingövning 15:30ca Hemfärd
18:00 Middag 



SCI-Admin konferens  15-16 maj

Sundbyholms slott vid mälaren



Kommande frukostmöten

Onsdag 22 maj kl 08:00 – 09:00  
Plats: SCI Life lab, Solna
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