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Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd 
 
Datum: 2017-08-22 
Tid: 9:00 - 12:00 
Lokal: B556 
 
Närvarande: 
Ann-Sofie Axelsson  
Thomas Johansson 
Lena Tyrén 
Maria Ferlin 
Patrik Hedberg 
Claes Lennartsson 
Marcus Lindström 
Helen Rosenberg 
Magdalena Hjers 
 
1. Inledning  

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång: 15 min 
• Metod: Information om förändringar inom personalsidan och övriga aktuella frågor 

Ann-Sofie välkomnade alla åter efter sommarsemestern och informerade om kommande 
förändringar rörande sektionschefer. Lena Tyrén slutar vid högskolan 2017-08-25 och 
rekryteringsarbetet påbörjades under sommaren. Patrik Hedberg kommer att vara 
föräldraledig under perioden 2017-09-01 – 2017-12-31 och under tiden kommer Cecilia 
Sönströd gå in som t.f. sektionschef på 60 %. Ann-Sofie tackade Lena för hennes insatser 
under de 15 år som hon arbetat på högskolan, både som medarbetare inom lärarutbildningarna 
och som sektionschef och överlämnade blommor. Ledningen önskade Lena lycka till med sina 
nya arbetsuppgifter och ser fram emot nya samarbeten med henne i hennes nya roll inom 
Borås Stad. 
 
 
2. Uppföljning av medarbetarenkäten  

• Föredragande: Ann-Sofie, Marcus och Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Beredning 
• Tidsåtgång: 2,5 tim 
• Metod: Genomgång och diskussion av framtaget underlag ”fortsatt arbete kring 

medarbetarenkäten” 
• Underlag: Uppföljning av medarbetarenkäten LR 170822, A3-1 

Ann-Sofie inledde dagens arbete med en genomgång av medarbetarenkätens resultat samt 
resultatet från Previas arbetsmiljöundersökning inom de pedagogiska sektionerna. Därefter 
följde information från sektionscheferna om hur respektive sektion informerats kring enkäten 
och den respons som de fått vid sina sektionsmöten. Sektionscheferna berättade om de olika 
tillvägagångssätt som är planerade för att följa upp och förbättra/utveckla de delar som 
medarbetarenkäten påvisat behöver förbättras.  
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Ledningsgruppen enades om att dess fortsatta arbete fokuseras på att hitta prioriterade 
utvecklingsområden. 2017-10-31 ska handlingsplaner vara klara för akademin, sektionerna 
och ledningsrådet. Thomas och Marcus får i uppdrag att ta fram ett förslag på tidsplan för det 
fortsatta arbetet. Frågan behandlas på nästa ledningsråd 2017-09-05. 
 
Ann-Sofie tackade för engagemanget och deltagandet vid mötet. 
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