KTH KEMIVETENSKAP

Kemibladet

Nr 229 juni 2017

2017-06-20

Innehåll
Skolchefen har ordet...................... 1
Administration under sommaren.. 2
Hearing 14 juni nu online............... 2
Årets sommarstipendiater ............. 3
Encode your phone extension/koda
telefonen .......................................... 3
Förmånsbeskattning/ benefit taxation
........................................................... 4
Karriär- och kompetensutveckling
hösten 2017 ..................................... 4
Reminder: Changed route.............. 4
Nu startar TREESEARCH ................. 5

TREESEARCH är igång + Nätverk för
kemiingenjörsutbildningarna
Så var det dags att lansera en strategisk satsning som vi har arbetat
med mer än 2 år. Grunden är den framgångsrika forskningen i
Wallenberg Wood Science Center och en avstamp i ett kungligt
seminarie den 8 december 2014 med industrideltagare. De 6
stora skogsbolaget utryckte en gemensam vilja att satsa på en
nationell samverkansplattform, TREESEARCH, med temat nya
material och specialkemikalier från skogsråvara. Knut och Alice
Wallenberg stiftelse har tidigt indikerat att de kan komma att
stödja en fortsättning av WWSC med 400 mkr och i tisdags förra
veckan kom beslutet från VINNOVA att stödja TREESEARCH med
70 miljoner fram till 2020. Parter som står bakom den första
etappen i projektet är KTH, Chalmers, Max IV (Lunds universitet),
Linköpings universitet, StoraEnso, SCA, Södra, Holmen och
BillerudKorsnäs med ambition att bredda antal universitet- och
industriparter. I onsdags förra veckan lanserades TREESEARCH
med hjälp av b la våra doktorander inom WWSC som gjorde 30 st
1-minutspitchar om den egna forskningen. På plats var näringsoch innovationsminister Mikael Damberg, vice rektor Chalmers och
KTH:s rektor. TREESERACH interimledning presenterades också
med Daniel Söderberg från KTH, Aleksandar Matic, Chalmers,
och Magnus Berggren från Linköpings universitet. Jag vill rikta ett
stort tack till Daniel Söderberg som under hela etableringen av
TREESEARCH har gjort ett fantastiskt arbete. Till Josefin
Illergård och Linda Fogelström för att ni lyckades med
mycket kort varsel göra en oförglömlig tillställning på
IVA i onsdags. Nu vidtar ett arbete med att säkra mer
statlig finansiering och bredda TREESEARCH.
Den 19 och 20 juni hölls ett möte för nätverket för
kemiingenjörsutbildningar vid Chalmers. Vid detta
möte var Chalmers, LTH, Mittuniversitetet, Karlstads
universitet och KTH representerade. Från CHE
deltog Maria Orgmetz, Sara Thyberg Naumann,
jag och Mats Jonsson. En stor del mötet ägnades
åt att diskutera integration av entreprenörskap i
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kemiingenjörsutbildningarna. Vi fick också lyssna på två föredrag där framgångsrikt entreprenörskap presenterades
av personer med kemiteknikbakgrund. Ett annat viktigt inslag var etik och hur vi integrerar detta i våra kurser
och utbildningsprogram. Från LTH delade man med sig av erfarenheter från en ny kurs i hållbar processdesign.
Den andra dagen inleddes med en presentation av hur man jobbar med studentkommunikation på Chalmers.
Sammantaget var det två matnyttiga dagar som inspirerade till nya initiativ.
Även om vi ses de närmaste veckorna vill jag passa på nu att önska er alla en härlig och vilsam sommarsemester.
MIKAEL

Administration under sommaren
Nu stundar sommar och semester för oss alla på ett eller annat vis.
CHE administration kommer i möjligaste mån att upprätthålla normal verksamhet under sommaren även om mycket
går på sparlåga den tiden. Lägst bemanning har vi under v. 29-31. Men vi kommer att se till att hantera de ärenden
som inte kan vänta.
Alla avdelningschefer och samtliga i administrativa avdelningen har fått detaljerad semesterlista till alla
avdelningschefer. I den listan finns också telefonnummer för akuta ärenden.
Lite information:
Från HR: Sommaren 2017 är det annonsuppehåll mellan 1 juli och 13 augusti. Detta innebär att inga annonser kan
publiceras eller förlängas under denna period.
Deadlines till HR i sommar - Alla underlag som rör anställningar och timutbetalningar mm för juni/juli månad behöver
komma in senast 11 juli för att hinna med lönekörningen i juli.
Från ekonomi: Sista dag för ekonomisk attest av internfakturor torsdag den 29/6. Sista dag för ekonomisk attest av
externa fakturor tisdag den 4/7 kl 18.00.
Från utbildning: Påminner om att snarast inkomma med eventuella ytterligare resultat för rapportering i ladok,
färdiga exjobb och annat. Detta då till kursexp@che.kth.se
För kontakt med administrationen i sommar hänvisar vi till de vanliga e-postadresserna. För HR- och
utbildningsfrågor rekommenderar vi funktionsadresserna:
Till HR: hr@che.kth.se
Till utbildning: kansli-chebio@che.kth.se
Jag önskar er alla en skön och fin sommar!
MARIE LARSON
Administrativ chef

Hearing om skolöversynen 14 juni

Hearingen kring skolöversynen
14 juni finns nu att se på KTHs
intranät:
https://intra.kth.se/
styrning/oversyn/
hearing-om-oversynen-avskolorganisationen-1.728499
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Engelsk textning ska komma
inom kort.
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Koda era telefoner inför sommaren 2017

Please encode your phone
extension during summer 2017

För att växeln ska kunna ge anställda, studenter och
allmänheten en så bra service som möjligt, så önskar vi er
hjälp inför sommaren och inför alla semestrar.

In order to give students , our fellow workers and
the public the very best service, we ask you to
please encode your extensions when you´re not
able to take your calls during this summer.
The easiest way is to download the KTH-app.

·

Koda era telefoner. Detta görs enklast via KTH-appen.

·

Alternativt se länkarna nedan:

Please check this link: https://intra.kth.se/en/it/tele/
hanvisning-av-din-anknytning-1.31578

https://intra.kth.se/campus/lokalservice/kth-vaxelpaminner-om-att-koda-telefonen-1.695283
You´re always welcome to send us an e-mail or call
us at the switchboard of course.
You´ll reach us at: kthvaxel@kth.se or
08-790 6000.

https://intra.kth.se/it/tele/hanvisning-av-dinanknytning-1.31578
Ni kan naturligtvis även mejla till: kthvaxel@kth.se eller
ringa på 08-790 6000.

Kind regards
Hälsningar

PATRIK, MARIA, HANNES, ROSIE, LIZ ANNE

PATRIK, MARIA, HANNES, ROSIE, LIZ ANNE

Årets sommarstipendiater
Goda studieresultat lönar sig kan ge möjlighet att jobba i ett forskningsprojekt på skolan för
kemivetenskap!
Dessa studenter kommer att jobba fem veckor i år:
·
·
·
·
·
·

Julius Kuzmin CTEKM åk 1,, handledare, Marcus Jawerth och Mats Johansson, FPT
Ena Iglabaeck Herzeglija CTEKM åk 1, handledare Mats Jonsson, Kemi
Oliver Freiholtz CTEKM åk 1, handledare James Gardner, Kemi
Jean-Christian Zirignon CTKEM åk 2, Handledare Ulrica Edlund, FPT
Mikael Guldstrand CTKEM åk 2, handledare Gaston Crespo, Kemi
Wilma Bäckström TIKED åk 1, handledare Zeynep Cetecioglu Gurol, Kemiteknik

Snygg forskare? Se upp! Ny studie visar att
attraktiva forskare upplevs som mindre intelligenta
och leda till tappat förtroende
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskning-vi-tror-attsnygga-forskare-ar-samre-pa-sitt-jobb
På bild: Johanna Persson, en definitivt snygg f.d. forskare OCH
smart!
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Information om förmånsbeskattning av
arbetsmåltider och medlemsavgifter

Information about benefit taxation of
meals and membership fees

KTH som arbetsgivare är skyldig att förmånsbeskatta de
anställda som anses ha fått del av förmån vad gäller fria
måltider och personliga medlemsavgifter.

KTH as an employer is obliged to add tax to the
employees subject to have received benefits when it
comes to free meals and personal membership fees.

Fria måltider som förmånsbeskattas är:

Free meals subject to benefit taxation is:

•

•

•
•

Arbetslunch/-middag då kollegor passar på att 		
äta i samband med eller under möte
t ex planeringsmöte eller intern konferens som 		
pågår <6 timmar exkl lunch
Extern kurs eller konferens där det ingår mat i 		
anmälningsavgiften

•
•

Working lunch/dinner when colleagues take 		
the opportunity to order food in connection to, 		
or during, ongoing work/meeting
e g planning meeting or internal conference 		
<6 hours lunch excl
External course or conference when meals are 		
included in the fee

För att underlätta hanteringen av detta ber vi alla som
sakattesterar fakturor eller lämnar in utlägg för måltider
i tjänsten att bifoga blankett som finns i blankettarkivet
på KTH:s intranät: https://intra.kth.se/administration/
blanketter/personal-lon-anstallning under rubriken
”Kostförmån”. Behöver ej bifogas reseräkningar.

To facilitate this process, we ask all persons approving
invoices or leaving an expense form regarding meals
to attach a form that you can find at the KTH intranet:
https://intra.kth.se/administration/blanketter/personallon-anstallning under the headline “Kostförmån”. This
doesn’t need to be attached to travel bills.

Mer information finns på CHE-intranätet under Stöd och
service/Ekonomi.

More information is available at the CHE Intranet under
Support and service/Economy.

Bästa hälsningar

Best regards

EKONOMI / HR

FINANCE OFFICE / HR OFFICE CHE

Karriär- och kompetensutveckling hösten 2017

KTH erbjuder centralt anordnade kurser, seminarier och andra kompetenshöjande insatser
för anställda på KTH. Fundera på hur du vill att din utveckling ska se ut framåt och för också en
kontinuerlig dialog med din närmsta chef.
https://intra.kth.se/anstallning/karriar

Reminder: Changed route to Teknikringen
44 -58 and closed waste disposal room at
Teknikringen 36
Between the 3rd andt he 23rd of July the crossing outside of house
17 (Teknikringen 42, marked red) will be paved. This means that no
traffic will be able to pass, except for pedestrians. Also no traffic
can enter the yard between house15 and 17 (Teknikringen 36-42).
To house15 you can drive via the blue route, as today. To house 18
and 19 you will have to take the purple route.
Due to this the waste disposal room at Teknikringen 36 will be
closed for the duration. Instead use the wastedisposal rooms at
Teknikringen 46, 52 and 54, they are all on the 3rd floor.
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Forskning & utbildning
Nu startar TREESEARCH- nationella plattformen för nya material och
specialkemikalier från skogsråvara

Vi behöver ställa om vårt samhälle från att vara oljeberoende till att vara biobaserat. Ja det är bakgrunden till
den nystartade plattformen TREESEARCH- den nationella plattformen för nya material och specialkemikalier från
skogsråvara. TREESEARCH bygger på samverkan mellan akademi, industri, staten och Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse och ska främja forskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området.
Den 14 juni var det dags för första eventet för TREESEARCH där inbjudna från akademi, näringsliv och politik fick
en första presentation om vad plattformen kommer innebära. Publiken fick bland annat höra presentationer
från närings- och innovationsminister Mikael Damberg, rektor Sigbritt Karlsson och inte minst höra på en serie av
doktorandpresentationer från WWSC-doktorander. Stort tack till alla er som medverkade!
JOSEFIN
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Glad sommar!

Nu tar Kemibladet
sommaruppehåll!
Nu gör Kemibladet som resten av Sverigestannar upp över sommaren. Kemibladet
är tillbaka i mitten av augusti.
Trevlig sommar!

Nästa nummer av Kemibladet kommer vecka 33.
Deadline för att lämna in bidrag är 170814
Redaktör: Josefin Illergård, josefika@kth.se
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