
Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd 
 

Datum: 2017-02-21 

 

Tid: 9.00 – 12.00 

 

Lokal: C 430 

 

Närvarande: 

 

Ann-Sofie Axelsson 

Helen Rosenberg 

Thomas Johansson 

Patrik Hedberg 

Marcus Lindström 

Claes Lennartsson 

Cecilia Sönströd (punkt 1) 

 

 

1. Principer för tjänsteplanering 

 

 Föredragande: Thomas och Cecilia 

 Placering i beslutsprocessen: Värdering/diskussion 

 Tidsåtgång: 90 min 

 Metod: Presentation av förslag och diskussion om innehåll samt fortsatt process.  

 Underlag: Förslag på principer, PP-presentation inkl frågeställningar till LR 

 

Thomas och Cecilia presenterade förslaget på principer och de förändringar som gjorts till 

följd av de sektionsvisa workshopsen samt redovisade frågeställningar som behöver hanteras 

innan förslaget tas vidare i processen. 

 

Olika delar av innehållet samt den fortsatta processen diskuterades. 

 

Synpunkter från de frånvarande sektionscheferna ska inhämtas. 

 

Processen fortsätter med bland annat förankring hos medarbetare, förhandlingar med facket 

och vi planerar för att beslut tas av akademichef senast den 15/4. 

 

 

2. Årshjul arbetsmiljö och delegation av arbetsmiljöuppgifter 

 Föredragande: Marcus 

 Placering i beslutsprocessen: Beslut 

 Tidsåtgång:30 min 

 Metod: Genomgång av reviderat förslag till årshjul och delegation av 

arbetsmiljöuppgifter. Diskussion och beslut. 

 Underlag: Förslag på årshjul och blankett för delegation av arbetsmiljöuppgifter 



 

På grund av tidsbrist och få närvarande tar upp frågan igen på nästa LR den 21/3. 

 

3. Högskolans 40-årsjubiléum  

 

 Föredragande: Helen Rosenberg 

 Placering i beslutsprocessen: Initiering av ärende  

 Tidsåtgång: 30 min 

 Metod: Introduktion och diskussion 

 Underlag: 

 

Helen föredrog planerna för jubileumet.  

 

Imorgon lanseras jubileumswebben för högskolans 40-årsjubileum. Flera GEM kommer att 

knytas ihop med jubileumet. Om vi har egna idéer på aktiviteter som vi vill koppla till 

jubileumet kan vi föreslå detta till kommunikationsavdelningen. Jubileumet vänder sig främst 

till anställda och studenter. 

 

4. Minnesanteckningar från rektors ledningsråd 

 

 Föredragande: Ann-Sofie Axelsson 

 Placering i beslutsprocessen: Informationsärende 

 Tidsåtgång:10 min 

 Metod: 

 Underlag: Minnesanteckningar från rektors ledningsråd finns i underlagsmappen för 

dagens möte. 

 

Ann-Sofie gick igenom minnesanteckningarna. 

 

7. Övriga frågor 

 

 Föredragande: Ann-Sofie Axelsson 

 Tidsåtgång: 5 min 

 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

 

 

 

 


