Arbetsgrupp för Verksamhetsstöd CSC/EES/ICT
Informationsutskick 1
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 regelbundet
göra informationsutskick.
VS-gruppen har fått i uppdrag att till den 1 september, med en första muntlig
avrapportering senast den 23 augusti, ta fram förslag kring:
 Inriktning & organisation av den nya skolans verksamhetsstöd
 Konsekvens- & riskanalys av denna kommande förändring (personal
och ekonomi)
 En översiktlig implementeringsplan
Förslagen skall utgå från rektors beslut och hållas inom de ramar som satts. Se
uppdraget i sin helhet i bilaga 1.
VS-gruppens arbete och förslag till slutrapport 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.
Följande funktionsområden omfattas:






Ekonomi
HR
Infrastruktur & IT
Kommunikation
Utbildningsadministration

VS-gruppen har haft två uppstartsmöten (3 och 12 juli) under vilka former och ramar
för arbetet diskuterats och det som har betonats är bland annat följande:
 Processen, även om tiden är knapp, skall vara transparent och
diskuteras på skolorna. Kravbilden för verksamhetsstödet stäms av mot
verksamheten via LS-gruppen.
 Förslag, tankar, farhågor eller önskemål är varmt välkomna under
processens gång. De kan lämnas till vem som helst i gruppen eller till
närmsta enhetschef.
 Förslagen i slutrapporten skall vara avstämda på skolorna.
 Förslagen i slutrapporten skall vara avstämda och gärna synkade med
BIO/CHE/STH.
 Förslagen i slutrapporten skall vara avstämda och gärna synkade med
UF.
 Gruppen skall titta på de andra stora skolorna på KTH och lära, men
även kunna tänka nytt.
 Processen skall ta hänsyn till de tre skolornas olika kulturer och
arbetssätt.
 Organisationsfrågan är central och rapporten kommer sannolikt att
innehålla flera scenarier.
 VS-gruppen uppmuntrar till kontakter och möten mellan skolornas
personal. Kontakta gärna din nya kollega.
Nästa steg i processen är att börja skissa på ramarna kring ett förslag för en ny
organisation av verksamhetsstödet och lista stegen i den översiktliga
implementeringsplanen. Gruppen kommer att träffas den 14, 17 och 18 augusti.
Notera att ett konkret förslag till organisation och administrativa roller kommer att
utarbetas först efter den 15 september. De förslag som tas fram i detta steg kommer
att vara översiktliga och mer ange riktning.
En workshop med samtliga administrativa enhetschefer/funktionsansvariga på
skolorna kommer att hållas den 25 augusti mellan kl. 09.00-12.00, då kommer de
förslag som VS tagit fram att presenteras och diskuteras. Inbjudan kommer.
Christina Billing-Eriksson, CSC
Gabriella Hernqvist, EES
Marianne Lundin, ICT
Agneta Rune, EES
Maria Widlund, CSC
Christina Zander, ICT (sammankallande)

Arbetsgrupp: Verksamhetsstöd (VS)
Uppdrag
Att i enlighet med KTHs regelverk och riktlinjer:
a) föreslå en långsiktig inriktning och ta fram ett översiktligt förslag till en agil organisation för
verksamhetsstödet. Förslaget skall särskild beakta verksamhetsstödets förmåga att
I. ge verksamhetsnära service och beslutsstöd till chefer, lärare och forskare
II. kunna verka och ge likformig service till anställda och studenter på samtliga
skolans campi.
b) En analys av personella och ekonomiska konsekvenser för omorganisationen samt en analys
av risker i integrationen vad avser verksamhetsstödet (underlag lämnas till LS-gruppen).
c) Att i samråd med LS-gruppen föreslå en övergripande implementeringsplan för övergång till
ny organisation per 2018-01-01.
Sammansättning: Arbetsgruppen VS består av
Christina Billing-Eriksson, ekonomi, CSC
Gabriella Hernqvist, Kommunikation, EES
Marianne Lundin, Utb adm, ICT
Agneta Rune, adm ch EES
Maria Widlund, HR, CSC
Christina Zander, sammankallande, ICT
Arbetssätt: Gruppen skall samverka med arbetsgruppen för Ledning och Styrning. Arbetet skall
även ske i samverkan med motsvarande arbetsgrupp inom integrationen av BIO/CHE/STH –skolorna.
Målet är att, på sikt, uppnå samma struktur för verksamhetsstöden på de två skolorna. Samverkan
skall även ske med UF. Det står gruppen fritt att adjungera andra personer till sitt arbete om
ytterligare expertis behöver tillföras. Jämställdhetsaspekter skall beaktas.
Avrapportering: VS-gruppen skall lämna
Muntlig statusrapport till Jens Zander och Anders Johansson senast 23/8.
Skriftlig rapport i MS-Word format till jenz@kth.se och ajson@kth.se senast 1 september

