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Bakgrund
Den av rektor utsedda ”Arbetsgruppen för integration av CSC/EES/ICT-skolorna” (AG) utsåg den 30
juni två underarbetsgrupper, en för ledning- och styrning (LS) och en för verksamhetsstöd (VS). För
att informera och skapa dialog kring framtagandet av förslag kring den nya skolans verksamhetsstöd
kommer VS-gruppen att regelbundet göra informationsutskick.
VS-gruppen har fått i uppdrag att till den 1 september ta fram förslag kring:
•
•
•

Inriktning och organisation av den nya skolans verksamhetsstöd
Konsekvens- och riskanalys av denna kommande förändring (personal och ekonomi)
En översiktlig implementeringsplan

Kravbilden på verksamhetsstödet skall stämmas av med LS-gruppen som består av Jens Zander, Ann
Lantz och Lars Nordström. VS-gruppens förslag presenteras för AG vid dess möte den 6 september.

VS-gruppens förslag som lämnats till LS-gruppen
Observera att detta enbart är huvuddragen ur förslaget, processen som följer beskrivs under stycket
”Vad händer nu?”.
Den nya skolans verksamhetsstöd kommer att bestå av över 100 administratörer och ha verksamhet på
cirka 10 adresser. Verksamhetsstödet kommer att stödja omkring 900 personer som idag finns på 16
avdelningar och 2 centra. Den nya skolans omfattning skapar både förutsättningar och krav på en
annan typ av organisation och processer än vad de tre skolorna har idag.
Utifrån den kravbild som ställts från rektor och LS-gruppen, den input som inkommit från verksamheten (workshop 16 augusti) och administrativa enhetschefer (workshop 25 augusti),

avstämningar gjorda med BIO/CHE/STH samt även andra skolor och organisationer, föreslås
nedanstående (notera att terminologin är preliminär).
Övergripande organisation
Verksamhetsstödet är centralt samordnat med en kärna i form av ett skolkansli samt verksamhetsnära
stöd i form av utlokaliserade team för avdelnings- och utbildningsstöd samt ett fåtal servicedeskar
(inklusive studentexpeditioner). Samarbetet mellan dessa säkerställs genom täta avstämningar.
Verksamheten skall uppleva närhet och förtroende till stödfunktioner och administrativa kollegor. Att
ha ett enhetligt och samtidigt verksamhetsnära stöd är en utmaning, vilket särskilt behöver beaktas.
Arbetsordning
Verksamhetsstödet leds av en administrativ chef och består initialt av följande enheter:
•
•
•
•
•

Ekonomienhet
Enhet för utbildningsadministration
HR-enhet
Infrastrukturenhet & IT
Kommunikationsenhet

Varje enhet leds av en enhetschef och varje handläggare/administratör svarar i linje mot enhetschefen
inom sitt funktionsområde. För personal på verksamhetsnära avdelnings- och utbildningsstöd föreslås
det finnas en handläggare som lokalt har rollen som teamansvarig.

Vad händer nu?
Förslaget ovan kommer att diskuteras av LS-gruppen tillsammans med avdelningschefer, GA och FA
för samtliga tre skolor vid en workshop den 29 augusti. Texten kommer sedan eventuellt att revideras
inför mötet med AG-gruppen. Efter AG-mötet kommer en rapport att överlämnas till rektor den 15
september. Rapporten och dess förslag på styrning för den nya skolan, kommer att publiceras på
intranätet och/eller i Campi, tillsammans med en kommentar från Rektor.
Kontakta gärna din chef eller någon i arbetsgruppen om du har frågor.

Tillsätting av ny skolchef, administrativ chef och enhetschefer
Den nya skolchefen kommer utses av Rektor senaste den 1 oktober, 2017 (den övegripande processen
för detta finns beskriven i KTH:s arbetsordning). Enligt information som gavs på workshopen den 25
augusti av HR-avdelningen på UF, kommer sedan den nya administrativa chefen att utses genom
arbetsledningsbeslut av skolchef. Administrativa chefen tillsammans med skolchefen utser därefter
enhetschefer inom administrationen (genom arbetsledningsbeslut) med stöd av UF för respektive
funktion. Den processen ska vara klar senast den sista november, 2017.
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