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Minnesanteckningar vid A3:s ledningsråd 
 
Datum: 2017-11-14 
Tid: 9:00 - 12:00 
Närvarande: Ann-Sofie Axelsson, Thomas Johansson, Claes Lennartsson, Cecilia Sönströd, 
Maria Ferlin, Lill Langelotz, Anita Kjellström, Anne-Sofie Mårtensson, Magdalena Hjers 
 
 
1. Uppföljning och redovisning av Previas genomförda insatser 2017 

• Föredragande: Mattias Lejon, Previa 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång: 30 min 
• Metod: Information om Previas insatser inom A3 januari till september 2017 
• Underlag:  

Ann-Sofe Axelsson hälsade alla välkomna till mötet och speciellt Mattias Lejon från Previa. 
Mattias Lejon är kundansvarig på Previa och berättade om sin roll och om avtalet som 
Högskolan i Borås har med Previa via Kammarkollegiet. Ny upphandlingsperiod sker efter 
sista juni 2019. Mattias informerade om vilka tjänster inom Previa som akademin använt sig 
av under kvartal 1tom 3 2017 och visade jämförelsesiffror för samma period under 2016. 
Under året har Previa varit involverade i hälsoarbete med enskilda anställda men även på 
grupp- och organisationsnivå med utvecklingsarbete och med förebyggande fokus. Mattias 
berättade också om en studie (AHA-studie) om ohälsa som Karolinska Institutet gjort med sin 
egen personal där fokus var på hur nivåerna för sjuknärvarande personal såg ut. 

 
2. Information i aktuella frågor  

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång: 10 min 
• Metod: Information i aktuella frågor 
• Underlag:  

Ann-Sofie Axelsson informerade om att en intresseanmälan med erbjudande om uppstart av 
om polisutbildning kommer att skickas in inom kort till Polismyndigheten. En samansökan 
med Jönköping University om Företagsforskarskola inom digital handel har skickats till KK-
stiftelsen. Arbete kring former för bildande av Forskarskola i pedagogiskt arbete pågår där 
kontakter har tagits med Högskolan i Dalarna. 
 
3. HST prognos 2/Plan för kommande utbud tom 2021  

• Föredragande: Thomas och Peter 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod:  
• Underlag: HST prognos 2 

Thomas Johansson föredrog prognos 2 med jämförelsesiffror från prognos 1. Prognosen visar 
på att akademin kommer att producera 1975 HST för 2017 vilket är lägre än styrelsens 
uppdrag om 2100 HST. Thomas kommer att se över processen kring antagningstal och 
justering av dessa under under antagningsperioden.  
 



 2017-11-23 Minnesanteckningar 
  LR A3 171114 

2(2) 
 

4. Handlingsplan HP HU punkt 6.3  (lärare gått kurs i HU) 
• Föredragande: Anne-Sofie Mårtensson  
• Placering i beslutsprocessen:  
• Tidsåtgång: 30 min 
• Metod: Ambitionsnivån på akademins mål, ta fram förslag på plan 
• Underlag: Handlingsplan för hållbar utveckling 

Anne-Sofie Mårtensson berättade utifrån Handlingsplan för hållbar utveckling hur målen har 
uppfyllts. I nuläget finns många diplomerade kurser inom program. De lärare som har 
bearbetat kursinnehållet får att få en HU-diplomerad kurs har lärt sig väldigt mycket om HU 
och kompetensen hos dem är mycket hög. Många forskargrupper arbetar också med HU. 
Diskussion följde kring målformulering, poänggivade HU-kurs inom det högskole-
pedagogiska utbudet och andra sätt/aktiviteter som kan göras för att nå uppsatta mål internt 
och gentemot studenter. Under denna punkt framfördes också en del frågeställningar krng 
Lika villkors-arbetet. Ann-Sofie Axelsson kommer ta frågan vidare till HR. 

5. Revidering av TFP, %-frågan 
• Föredragande: Thomas och Cecilia 
• Placering i beslutsprocessen: Beslut 
• Tidsåtgång: 60 min 
• Metod:  
• Underlag: Sammanställning av alternativ och inkomna synpunkter 

Thomas Johansson informerade om det fortsatta arbetet kring %-frågan inom TFP som 
diskuterats tidigare inom LR. Genomgång av det senaste förslaget gjordes utifrån de inkomna 
återkopplingarna från tre sektioner. Ett förslag på reviderade principer för tjänstefördelning 
kommer inom kort att skickas till de fackliga organisationerna. Akademin kommer att 
anordna utbildningstillfällen under december för de nya principerna. 
 
6. Övriga frågor 

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Informationsärende 
• Tidsåtgång: 10 min 
• Metod:  

Maria Ferlin lyfte en övrig fråga om möjlighet att få bidrag till korrekturläsning för bok 
skriven av forskare på högskolan men som ges ut av externt förlag. Svaret på frågan var att 
detta inte är brukligt utan att förlagen brukar lösa det. 

 
7. Utvärdering av mötet 

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Tidsåtgång: 5 min 

Deltagarna utvärderade mötet. 
 

 
 


	Minnesanteckningar vid A3:s ledningsråd

