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HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR Nr 2018/6 

Lokal samverkan A1  Mötesdag: 2018-11-20 

Sara Svensson, sekreterare 

   

 

                    Närvarande:  Ragne Emardson, akademichef   

Tore Johansson, akademicontroller 

Sara Svensson, HR-specialist  

Martin Behre, Saco-S  

Magnus Sirhed, ST 

 

    

 Frånvarande:   Olle Holmudd, skyddsombud  

    Henrik Ringsberg, Saco-S  

     

 

 

§ 1 Uppdragsbeskrivning forskargruppledare (RAEM) 

 Redogörelse av uppdragsbeskrivning för forskargruppledare, enligt 

bilaga. Diskussion om hur forskargruppsledarens roll förhåller sig 

till exempelvis chefer i linjen och professorer. Arbetsgivaren 

tydliggör att forskargruppsledare inte är att se som en 

arbetsledande funktion, utan ska ha ett helhetsansvar och peka ut 

riktningen för forskningsområdet. Uppdragsbeskrivningen syftar 

till att på ett systematiskt sätt att få grupper att arbeta ihop och 

kunna söka finansiering och är i stort ett förtydligande av 

nuvarande uppdrag.  

 

Fackliga parter lyfter en farhåga att uppdraget kommer att beskära 

chefernas möjligheter att bedriva sitt linjeansvar och kan även 

beskäras andras möjligheter att vara med i forskargrupperna, om 

det är forskargruppsledarna som bestämmer vilka som ska ingå.  

 

Önskemål från fackliga parter att skrivningen kompletteras med att 

den treåriga planen avser arbete för hela forskargruppen, även om 

forskargruppsledaren är ansvarig, samt att det även är tydligt vad 

som gäller gentemot linjen. Fackliga parter önskar också att  

forskargruppsledare får se skrivningen innan den fastställs.  

  

§ 2 Personalärenden (SASV) 

 Genomgång av pågående rekryteringar. Inom kort påbörjas 

rekrytering av adjunkt i maskinteknik och lektor i 

resursåtervinning. Biträdande lektor kommer att utannonseras 

snart. En ansökan om befordran till biträdande professor har 

inkommit. Förlängning av de chefsuppdrag inom akademin som 

avslutas vid årsskiftet är initierat och kommer att förhandlas vid 

nästa Lilla SVG. Styrelseärende om överflyttning av anställning 

som professor i maskinteknik för tillträdande rektor.  
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§ 3 Samråd mertid/övertid (RAEM) 

Samråd rörande övertid på A1, enligt bilaga. I akademins 

ledningsråd diskuteras frågan och målet är att minska övertiden. 

Det ska finnas en medveten strategi för att minska övertiden.  

Fackliga parter anser att övertid överstigande 200 timmar inte ska 

förekomma.  

Facken lyfter frågan om hantering av personer med mycket inte 

inplanerad tid. Av tidsskäl lyfts punkten till nästa möte.  

 § 4 Budget (RAEM) 

A1s budget för 2019 – status rörande det fortsatta arbetet. Det har 

inte hänt mycket sedan senaste informationen. I måndags enades 

RLR om att högskolan inte kommer att ändra sitt budgetförslag 

trots att tidigare aviserade medel på ca 6 miljoner kronor eventuellt 

uteblir med anledning av aktuell regeringssituation. 

 

§ 5  Återkoppling Akademitid (SASV) 

Återkommande punkt om akademitid. Kort information om status i 

frågan, inget nytt sedan tidigare 

 

§ 6 Aktuella byggnationsarbeten (TOJ) 

Genomgång av de byggnationsarbeten som akademin är 

involverad i. Öppna ytan kommer att arbetas med i slutet av 

december då det påverkar verksamheterna minst.  

 

ST berättar att en akademin fått tillgång till en lageryta på 

Sagagatan. Arbetsgivaren kände inte till detta och ska kolla upp 

med fastigheter.  

 

Facken har hört att två lärosalar ska ägas av MD och TD enligt 

information på TFC. Detta kan leda till problem då det ofta är 

uppbokat i större salar. Arbetsgivaren kollar upp detta och 

återkommer.  

 

 § 7 Mötestider 2019 

Presentation av utfall av doodle för mötestider 2019. Information 

om detta finns på PingPong.  

 

 

 

 


