
Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd 
 
Datum:  2017-01-24 
 
Tid:  8.00– 12.00   
 
Lokal:  A 521  
 
Närvarande:  Ann-Sofie Axelsson 
  Marika Eriksson 
  Maria Ferlin kl 8.00 - 9.00, kl 10.00 - 11.30 
  Patrik Hedberg 
  Anna-Lena Johansson, ärende 3 
  Thomas Johansson 
  Lill Langelotz 
  Claes Lennartsson 
  Marcus Lindström kl 8.00 - 9.30 
  Christina Player Pellby, sekr 
  Helen Rosenberg 
  Tobias Svensson 

Cecilia Sönströd 
Peter Thulin, ärende 3 

  Lena Tyrén kl 8.00 - 10.30 
 
 
 
1. Introduktion 
 

• Föredragande: Ann-Sofie Axelsson 
• Placering i beslutsprocessen:  
• Typ av ärende: Information 
• Tidsåtgång:10 min 
• Metod:  

 
Ann-Sofie Axelsson hälsar välkommen till dagens möte.  
 
2. Uppföljning av VP 2016 - 2018 
 

• Föredragande: Thomas Johansson, Cecilia Sönströd 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Typ av ärende: Samverkan internt 
• Tidsåtgång: 80 min 
• Metod: Fokus på aktiviteter som ska vara slutförda 2016, då detta utgör underlag till 

akademins verksamhetsberättelse. 
• Underlag: Dokumentation av genomförda aktiviteter på sektionsnivå. 

 



Genomgång och uppföljning av aktiviteter i VP 2016- 2018. Ledningsrådet stämmer av och 
lägger till i förhållande till senaste uppföljning som skedde i september 2016.  
 
Sektionscheferna kommer skriftligen att följa upp respektive sektions handlingsplan. 
Materialet sänds till Thomas Johansson senast 20 februari.  
 
3. Ekonomi (akademinivå) 
 

• Föredragande: Anna-Lena Johansson, Thomas Johansson, Peter Thulin  
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Typ av ärende: Ekonomi 
• Tidsåtgång: 40 min 
• Metod: Genomgång av personal, övriga kostnader, intäkter och HST. 
• Underlag: A3 HST utfall 2016, HST jämförelse Pr2… 

 
Genomgång utfall ekonomi 2016: Högskolan gör ett underskott på cirka 10 miljoner. A3 gör 
ett underskott på 6,6 miljoner. Underskottet flyttas med till 2017. Genomgång av sektionernas 
utfall.  
 
HST/HPR-utfall: 2007 HST är producerade, uppdraget är 2000 HST. Genomströmningen på 
A3 är 82,3 %, vilket motsvarar 1 651 HPR.  
 
4. Uppföljning av övriga handlingsplaner inom akademin 
 

• Föredragande: Cecilia Sönströd, Thomas Johansson, Marcus Lindström 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Typ av ärende: Samverkan internt 
• Tidsåtgång: 60 min 
• Metod: Genomgång av handlingsplaner för arbetsmiljö, hållbar utveckling, lika villkor 

och internationalisering 
• Underlag: Finns i underlagsmappen för dagens möte. 

 
Handlingsplan Lika villkor 
De planerade jämställdhetsaktiviteterna är inte genomförda. Vad gäller skev könsfördelning 
inom högskolans yrkesgrupper är aktiviteter genomförda och en sammanställning med 
statistik på sektionsnivå har gjorts. 
 
 Strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män: Markus Lindström och Anne-Sofie 
Mårtensson får i uppdrag att analysera om strukturella löneskillnader finns på akademin.  
 
Tillgänglighet: Nya högskolegemensamma regler för stöd till studenter med funktions-
nedsättning antogs 161121. Hur ska implementeringen genomföras på akademins sektioner?  
Thomas Johansson får i uppdrag att sända studierektorernas kontaktuppgifter till Anita 
Lindahl så att hon kan medverka på personalmötena. Helen Rosenberg kommer även att ta 
upp frågan med kommunikationsavdelningen för att gå ut med information via Inblick.  
 
 
 
 



Handlingsplan för internationalisering 
Genomgång av handlingsplan för internationalisering.  
 
Handlingsplan för hållbar utveckling 
Arbetet med att inkludera HU i matriser för utbildningsmål inom utbildningsprogrammen har 
avstannat. Med tanke på att matriser ännu inte finns, behöver det övervägas hur denna 
aktivitet ska föras över till nästa års handlingsplan. 
 
Aktiviteten: ”Presentera tidigare års examensarbetet som på ett bra sätt tar upp hållbar 
utveckling i examensarbeteskurser alternativt i metodkurser”: Ej genomförd.  
  
Handlingsplan för arbetsmiljö 
Ann-Sofie Axelsson efterlyser en sammanställning över vilka chefer (sektionschefer, 
studierektorer) som har genomfört arbetsmiljöutbildningen. Thomas Johansson får i uppdrag 
att ta fram en sammanställning. 
 
Claes Lennartsson efterlyser årsplan för arbetsmiljöarbetet inom akademin. En årsplan har 
tidigare behandlats av LR. Det är nu angeläget att prioritera vilka frågor som är viktiga att 
fokusera på. Att förankra planen i sektionerna bör prioriteras. Sektionscheferna får i uppdrag 
att prioritera vilka frågor som är angelägna att fokusera på utifrån sektionernas behov. 
Thomas Johansson får i uppdrag att sända ut underlag för detta arbete.  
 
Övrigt med anledning av handlingsplanerna 
När handlingsplaner formuleras är det viktigt att anpassa ambitionsnivån efter de resurser vi 
har. Att utveckla precisionen och informationen i handlingsplanernas aktiviteter och åtgärder 
är en utmaning som vi ska arbeta vidare med.  
 
5. Övriga frågor 
 

• Föredragande: Ann-Sofie Axelsson 
• Tidsåtgång:10 min 

 
Inga övriga frågor fanns att behandla. 
 
6. Utvärdering av mötet 
 

• Föredragande: Ann-Sofie Axelsson 
• Tidsåtgång: 10 min 

 
Deltagarna utvärderar mötet. 

 

 

 

 


	Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

