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Nya medarbetare 2019

Programkansliet

• Ida Pettersson, studievägledare

Varmt VÄLKOMMEN till SCI!!



Ny Reseansvarig vid SCI-skolan

Madeleine Sidoli

…expert på ALLA frågor som rör resehanteringen!
Representerar SCI-skolan i ett centralt nätverk där man 
diskuterar övergripande frågor men också har möjlighet att 
påverka hantering, utveckling osv inom området.



Utredningen av verksamhetsstödet…

…som ledde till att UF blev GVS…

…tar paus…

…i TRE år!!!

Jobba ihop de nya avdelningarna och konsolidera 
verksamheten på GVS!



UKÄ – Universitetskanslersämbetet

Kvalitetsgranskningar 2017 – 2022
Hur KTH:s kvalitetssäkringsarbete görs…

UKÄs bedömargrupp gjorde ett första platsbesök 3 oktober
Ungefär 30 personer i olika konstellationer träffade 
bedömargruppen.

Nästa besök görs 25 – 28 november, och handlar om:
Fördjupningsspår 1: Kontinuerlig uppföljning 
Fördjupningsspår 2: Utveckling av utbildningsutbud 
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Tillsynsbesök från ISP  2 oktober
Inspektionen för strategiska produkter

ISP fokuserar på tillsynsbesök vid Sveriges lärosäten på 
uppdrag av regeringen

Vid besöket  kom fyra jurister från ISP med olika 
specialistkompetenser

Produkter med dubbla användningsområden (PDA)
Programvara och teknik, som kan användas för både civila 
och militära ändamål, 
samt 
alla varor som kan användas både för icke-explosiva 
ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av 
kärnvapen eller andra kärnladdningar.



Skoldialog 10 oktober

Från KTHs ledning: 
Rektor Sigbritt Karlsson, 
Prorektor Mikael Östling, 
Prodekanus Sofia Ritzén,
Universitetsdirektör Kerstin Jakobsson
Controller Maria Östman, 
VP-samordnare Johan Gerdin, 
Kvalitetssamordnare Magnus Johansson 

Från SCI-skolan: 
Skolchef Anna Delin, 
1:e Vice skolchef Lanie Gutierrez, 
2:e Vice skolchef Gunnar Tibert, 
Vice forskarutbildningsansvarig Jonas Faleskog,
AdmChef Helene Rune



Dagordning 
1) Ekonomiskt utfall och prognos 2019 (skolchefen) 
2) Uppföljning VP 2019 (skolchefen) 
3) Kvalitetsfrågor (dekanus/prodekanus) 
4) Kort genomgång av utkast till verksamhetsplan för KTH 2020 (VP-

samordnaren) (bifogade handlingar) 
5) Särskilda frågor (rektor) 

5.1 Användning av klimatpott
5.2 Förslag på startbidrag för läraranställningar inom hållbar utveckling
5.3 VP2019: SCI-skolan tilldelades 1,5 mnkr under 2019 i samfinansiering av 
WASP – hur fortsätter satsningen 
5.4 VP2019: "SCI-skolan tilldelas 1 mnkr i stärkt fakultetsfinansiering för 
anställning i syfte att stärka KTH:s jämställdhetsmål. Under 2019 ska 
möjligheterna för omvandling av dessa medel till basmedel undersökas." 
Vid mötet följs mening 2 upp. (skolchef) 

6) Preliminär budget (skolchefen) 
7) Tidsplan för VP (bifogad handling) (VP-samordnaren) 
8) Anmälda frågor (skolchefen) 

Extra stöd till studentprojekt MIST (C. Fuglesang)
Underskott vid MNF-gruppens flytt från ICT/EECS till SCI (pga. ”ekonomisk 
felhantering”) 
MK-satsningen 2016 

9) Övriga frågor (rektor) 

Sandhya Choubey, Fysik
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5.1 Användning av klimatpott (bifogad handling) (rektor) �Inspel från SCI innan mötet: Subventionering av tågresande. Satsning på resfria möten. Skolans representant i CERO-projektet skulle ev kunna få någon ersättning för uppgiften från klimatpotten. �5.2 Förslag på startbidrag för läraranställningar inom hållbar utveckling (se bifogad handling) (rektor) �Inspel från SCI innan mötet: SCI finner det strategiskt viktigt att fakultetstjänster som regel åtföljs av en bra kringfinansiering så att den vi rekryterar direkt kan börja bygga upp egen verksamhet. Tjänster inom hållbarhet: SCI är absolut positiva till strategiska satsningar för att få institutionerna att prioritera nya tjänster som stärker oss inom hållbarhetsfrågor, i detta inkluderas även jämställdhet och så klart klimatfrågan. Förslagen måste dock arbetas fram på institutionsnivå och förankras där. Det kommer att ta tid men är en process som kan sättas igång redan i höst. Vi har redan varit aktiva inom området: våren 2018 anställdes t ex en biträdande lektor som avser att forska om eldrivet flyg. �5.3 VP2019: SCI-skolan tilldelades 1,5 mnkr under 2019 i samfinansiering av WASP – hur fortsätter satsningen (verksamheten och ekonomiskt)? (skolchef) �5.4 VP2019: "SCI-skolan tilldelas 1 mnkr i stärkt fakultetsfinansiering för anställning i syfte att stärka KTH:s jämställdhetsmål. Under 2019 ska möjligheterna för omvandling av dessa medel till basmedel undersökas." Vid mötet följs mening 2 upp. (skolchef) 



Nya chefsjuristen om avtalshantering

Träffades 13 oktober tills med skolchefen.
Diskuterade avtalshanteringen som avstannat…

Bra möte! Bra person!

RSOs 7 jurister kommer att bjudas in till ett studiebesök vid 
skolan under hösten!



Nominering ny skolchef SCI

Nomineringstiden är över - deadline 16 oktober
Flera kandidater nominerade – konfidentiellt

I fredags 25/10 deadline för de nominerade att acceptera 
nomineringen.

Intervjuer i november…

Resultat i slutet av november!



Ny prefekt vid Matematik 2020

Klart!
Beslutet samverkas den 4 november i skolans SVG.



Snabbenkät till fakulteten om admin-support

Skickades ut fredag 25 oktober – fredag 8 november.

Vår målsättning är att verksamhetsstödet skall vara 
ändamålsenligt, effektivt och professionellt. 
Vi vill genom denna miniundersökning göra ett försök att 
fånga upp eventuell förbättringspotential.

Resultatet kommer att föredras i skolans ledningsgrupp 
En summering ska presenteras på en skolwebsida

Beroende på resultatet ser vi över vilka eventuella 
förändringar eller åtgärder som är nödvändiga 
…och möjliga att göra! 



Enkäten…

Namn, befattning och antal år på KTH.

Hur tycker du att verksamhetsstödet på skolan fungerar?
Mycket bra  - Bra  - Mindre bra

Är det något som fungerar särskilt dåligt som du vill 
påtala?  fritext

Är det något som fungerar särskilt bra som du vill 
påtala? fritext

Övriga kommentarer fritext



Viktiga EKO deadlines

- Reseräkningar/utlägg måste vara inlämnade senast 30 
november för garanterad utbetalning före jul!!!

- Fakturor måste EKO-attesteras senast 27 december

- Den 3 januari är sista dag för bokföring på 2019-års bokslut



Viktiga GRU-deadlines

Kursresultat som hör till jan-nov 2019 
…måste rapporteras i ladok senast 2019-12-31

Kursresultat som hör till december 2019 
…måste rapporteras i ladok senast 2020-01-31

Kursregistreringar som hör till 2019 måste registreras 
under 2019!



JULBORD   fredag 6 december 2019

Hasselbacken, Hazeliusbacken 20  BUSS 67 mot Skansen

HÄR



Nästa SCI admin frukostmöte

Torsdag 28 november kl 8:00

På Matematik

Sal F11
Lindstedtsv 22 
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