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HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR Nr 2018/2 
Lokal samverkan A1  Mötesdag: 2018-04-10 

Sara Svensson, sekreterare 
   
 
                    Närvarande:  Ragne Emardson, akademichef   

Tore Johansson, akademicontroller 
    Sara Svensson, HR-specialist  
    Martin Behre, Saco-S  
    Magnus Sirhed, ST 

Olle Holmudd, skyddsombud 
    
 Frånvarande:   Agnes Andersson Wänström, Saco-S 
 
 
  
 

§ 1 Inrättande av organisationsenhet (RAEM) 
 Inrättande av ny organisatorisk enhet – 1012 Verkstad handelslabb 

   
Arbetsgivaren föreslår att handelslabbet ska separeras från SIIR 
och bli en egen organisatorisk enhet. Detta följer akademins 
struktur med att verkstäder har en egen organisatorisk enhet.  
 
Förhandling kommer att ske i Lilla SVG inför beslut. 
 
Saco framför att det är önskvärt att det tydligt framgår i beslutet 
vilka som har tillgång till handelslabbet och hur det får användas i 
forskning och utbildning.  
 

§ 2 Personalärenden (SASV) 
Genomgång av pågående rekryteringar. Lektorer i textilt 
management och bygg är i slutfas. Professor i företagsekonomi, 
inriktning digital handel utannonseras nu, liksom några 
tidsbegränsade anställningar. Forskare i textilteknologi har varit 
utannonserad, eventuellt kommer den att avbrytas. Det uppstår 
problem när vissa anställningar har en placering vid akademin men 
finansieras till delar av exempelvis Smart textiles. Arbetsgivaren är 
medveten om problemet och ska se över hur det kan lösas.  
 
Tillsättning av uppdrag som studierektor till textilt management 
och textil materialteknik pågår. Facken och kåren kommer att 
träffa kandidaterna nästa vecka. Studierektor till design kommer 
att utannonseras igen, eventuellt i samband med extern utlysning 
av lektor- och adjunktsanställning.   

 
§ 3 Samråd mertid/övertid (RAEM) 
 Samråd rörande övertid på A1 enligt underlag.  
 

Synpunkt från fackliga parter att vissa individer ofta förekommer. 
Fackliga parter lyfter också frågan kring övertid för chefer och 
professorer. Arbetsgivaren svarar att chefer kan ha övertid på den 
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del av anställningen som inte avser chefsuppdraget. För 
professorer gäller överenskommelse om professorstid.  

 
§ 4 Övriga frågor (ALLA) 

Enskilt individärende 
Saco lyfter situation för enskild medlem. Arbetsgivaren för frågan 
vidare till berörd chef. 

 
Skyddsombud  
Arbetsgivaren lyfter behovet av nya skyddsombud för akademin. 
Önskemål om ett skyddsombud per byggnad. Det finns personer 
som visat intresse för uppdraget. Olle är skyddsombud till 
november. Arbetsgivarsidan ska också driva på i frågan.  
 
Ändrat datum för möte i lokal arbetsmiljökommitté 
Önskemål om flyttat datum för Arbetsmiljökommittén 24/4 ändras 
preliminärt till 26/4 kl 11-12. Tore stämmer av med alla och 
skickar ut bekräftelse.  
 
Former och innehåll lokal samverkan  
Fackliga parter lyfter frågan kring former för lokala samverkans-
möten samt vilka frågor som ska tas upp/diskuteras på mötena. ST 
har inför mötet skickat en lista med frågor som de anser intressanta 
att diskutera. Bestämdes att alla funderar kring former för möten 
samt vilka frågor som ska diskuteras och att detta tas upp igen vid 
nästa möte.  
 
Sara Svensson 
 


