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Minnesanteckningar	vid	A3:s	ledningsråd	
 
Datum: 2017-05-02 
Tid: 9:00 - 12:00 
Lokal: C 430 
 
Närvarande: 
Ann-Sofie Axelsson 
Claes Lennartsson 
Thomas Johansson 
Maria Ferlin 
Patrik Hedberg 
Lena Tyrén 
Lill Langelotz 
Magdalena Hjers 
 
1. Handlingsplaner/VP för VS 2017-2019  

 Föredragande: Thomas 
 Placering i beslutsprocessen: Värdering/diskussion 
 Tidsåtgång: 60 min 
 Metod: Vi fortsätter genomlysningen av underlagen för att besvara 2 frågeställningar: 

o Vad saknar vi i planerna relaterat till sektionernas och akademins HP? 
o Vad i VS planer ser vi som överflödigt relaterat till den verksamhet vi bedriver 

och de satsningar vi kommer att göra? 
 Underlag: VS handlingsplaner/VP 2017-2019 

Thomas inledde med kort resumé från föregående möte och därefter genomlystes underlagen 
för utbildningsstöd, kommunikation, CSIT samt bibliotek. Det framkom bland annat att det 
fanns en motsägelsefullhet rörande systemutveckling av befintliga system kontra planer på 
nya system och en obalans kring planerat stöd vid kommande UKÄ-granskningar. Vissa 
handlingsplaner var mycket ambitiösa gällande sådant som planerats ske under 2017 vilket 
LR utryckte oro över då personella resurser till viss del redan är ansträngda. Thomas och 
Ann-Sofie tar med sig LRs frågeställningar och funderingar till kommande avstämningsmöten 
med verksamhetsstödets avdelningar. 
 
2. Fokusfrågor för ledningsrådet 2017 

 Föredragande: Ann-Sofie 
 Placering i beslutsprocessen: Värdering/diskussion 
 Tidsåtgång: 30 min 
 Metod: Bryta ner frågan ”Attraktiv arbetsplats” och göra en plan för att arbeta vidare 

med frågan. 
 Underlag: 

Claes inledde med en schematisk bild över vad som framkom i diskussionen vid föregående 
LR-möte och visade ett förslag på möjlig fortsättning för att synliggöra tydligare information 
om innehållet i en ”Attraktiv arbetsplats”. Sektionscheferna, tillsammans med alla 
medarbetare, ska på olika sätt ta fram information om vad medarbetarna anser är en attraktiv 
arbetsplats. LR kommer arbeta vidare med fokusfrågan vid utvecklingsdagarna i maj/juni. 
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3. Akademigemensam halvdag den 6 september 
 Föredragande: Ann-Sofie 
 Placering i beslutsprocessen: Beredning 
 Tidsåtgång:15 min 
 Metod: Diskussion kring programmet för den gemensamma halvdagen. 
 Underlag:  

Den inplanerade halvdagen krockar med ett schemalagt GEM. Nytt datum för 
akademigemensam halvdag planerades till eftermiddagen den 27 september. Claes tillfrågades 
om att leda arbetsgruppen, vilket han tackade ja till, och Patrik återkommer med information 
om deltagare från IT-sektionen. Arbetsgruppen tar gemensamt fram innehållet för dagen. 
 
4. Rektors dialog den 9 maj  

 Föredragande: Ann-Sofie 
 Placering i beslutsprocessen: Beredning 
 Tidsåtgång:30 min 
 Metod: Genomgång och diskussion av programmet för dialogen med rektor 
 Underlag:  

Ann-Sofie föredrog kortfattat ramarna kring mötet och därefter informerade sektionscheferna 
övergripande om innehållet med utgångspunkt från den egna sektionen. Sektionscheferna 
tillsammans med 1-2 medarbetare från respektive sektion kommer att delta vid mötet utöver 
akademichef, controller, kommunikatör och administratör. Från rektors stab deltar Björn 
Brorström och t.f prorektor Jenny Johannisson. 
 
5. Rapport från rektors ledningsråd 

 Föredragande: Ann-Sofie Axelsson 
 Placering i beslutsprocessen: Informationsärende 
 Tidsåtgång:15 min 
 Metod: Information om aktuella ärenden i rektors LR. 
 Underlag:  

Ann-Sofie informerade om de senaste möten inom rektors ledningsråd där bland annat det 
ekonomiska läget diskuterades. Allmän återhållsamhet gäller men rykten som cirkulerar kring 
anställningsstopp är felaktiga. Diskussioner fortgår med alla controllers inom högskolan för 
att få fram en förbättrad budgetprocess. 
 
6. Övriga frågor 

 Föredragande: Ann-Sofie 
 Tidsåtgång: 10 min 

Workshop med LR och ULR den 20 juni krockar med en sedan länge inplanerad sektionsdag 
för sektionerna FÖ, LU och PUF. Workshop med ULR sker 13 juni kl.08:00-12:00, istället 
och därmed ställs mötet den 20 juni in. Ny tid och dag för möte som behandlar 
sektionschefernas ”Slutgiltigt förslag på utbildningsutbud” kommer att tas fram. 
 
6. Utvärdering av mötet 

 Föredragande: Ann-Sofie 
 Tidsåtgång: 5 min 

Deltagarna utvärderade mötet. 
 


