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Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd - uppföljningsmöte 
 
Datum: 2018-01-23 
Tid: 9:00 - 12:00 
 
Närvarande: Ann-Sofie Axelsson, Claes Lennartsson, Patrik Hedberg, Anita Kjellström, Lill 
Langelotz, Veronica Trépagny 
 
1. Information i aktuella frågor 

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång:10 min 
• Metod: Information i aktuella frågor och rapport från rektors ledningsråd 
• Underlag:  

Ann-Sofie informerade om att: 
*Rekrytering av sektionschef till LU pågår och planen är att vi ska ha chefen på plats den 1 
mars. Anita Kjellström är tillförordnad chef under tiden. 
*Thomas Johansson kommer from den 1 februari att arbeta heltid som avdelningschef för 
avdelningen Utbildningsstöd och kommer samtidigt att behålla vissa arbetsuppgifter som 
controller inom akademin. Rekrytering av ersättare pågår. 
*I rektors ledningsråd behandlades breddat deltagande där Kim Bolton och Veronica 
Trépagny föredrog ärendet. Förslag finns att inrätta en samordnare för breddat deltagande.  
*När det gäller inrättande av Centrum för digitalisering så är remiss genomförd och en risk- 
och konsekvensanalys gjord. MBL-förhandling genomförs den 7/2. 
*Rekrytering av ny rektor har påbörjats genom att det kommer tas fram en kravprofil för ny 
rektor bl.a genom att intervjua personer på HB. 
Anita informerade att: 
*Lärarutbildningar i Skövde är nu påbörjade. 29+32 studenter är på plats. Det är en positiv 
start och allt fungerar än så länge som det ska. 
 
2. Akademins VP och HP 2017-2019  

• Föredragande: Ann-Sofie och Thomas  
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 50 min 
• Metod:  
• Underlag: Akademins VP + HP 2017-2019 

Ledningsrådet gick igenom och följde upp aktiviteterna i handlingsplanen. Uppdaterad 
handlingsplan hittas via följande länk:  
http://www.hb.se/PageFiles/203645/Handlingsplan%20A3%202017-
2019%20Uppf%20LR%20180123.pdf 
  

http://www.hb.se/PageFiles/203645/Handlingsplan%20A3%202017-2019%20Uppf%20LR%20180123.pdf
http://www.hb.se/PageFiles/203645/Handlingsplan%20A3%202017-2019%20Uppf%20LR%20180123.pdf
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3. Uppföljning av handlingsplan för arbetsmiljö  

• Föredragande: Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 10 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Handlingsplan 

Ledningsrådet gick igenom och följde upp aktiviteterna i handlingsplanen för arbetsmiljö. 
Uppdaterad handlingsplan hittas via följande länk: 
http://www.hb.se/PageFiles/279868/Arbetsmiljo%cc%88%20handlingsplan%202015-
2017%20%20Uppf%20LR%20180123.pdf 
 
4. Uppföljning av handlingsplan för hållbar utveckling 

• Föredragande: Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Handlingsplan  

Ledningsrådet gick igenom och följde upp aktiviteterna i handlingsplanen för hållbar 
utveckling. Uppdaterad handlingsplan hittas via följande länk: 
http://www.hb.se/PageFiles/324665/Handlingsplan%20HU%20A3%202017-
2019%20reviderad%20LR%20180123.pdf 
 
5. Uppföljning av handlingsplan för internationalisering  

• Föredragande: Veronica Trépagny 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 30 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Handlingsplan 

Ledningsrådet gick igenom och följde upp aktiviteterna i handlingsplanen för 
internationalisering. Uppdaterad handlingsplan hittas via följande länk: 
http://www.hb.se/PageFiles/203645/HP%20Int%20Uppf%20LR%20180123.pdf 
 
6. Akademins kalender  

• Föredragande: Thomas och Magdalena 
• Placering i beslutsprocessen: Informationsärende 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod:  

Punkten utgick då Magdalena var sjuk och inte kunde närvara vid mötet. 
 
7. Övriga frågor  

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Informationsärende 
• Tidsåtgång: 5 min 
• Metod:  

Inga övriga frågor anmälda. 

http://www.hb.se/PageFiles/279868/Arbetsmiljo%cc%88%20handlingsplan%202015-2017%20%20Uppf%20LR%20180123.pdf
http://www.hb.se/PageFiles/279868/Arbetsmiljo%cc%88%20handlingsplan%202015-2017%20%20Uppf%20LR%20180123.pdf
http://www.hb.se/PageFiles/324665/Handlingsplan%20HU%20A3%202017-2019%20reviderad%20LR%20180123.pdf
http://www.hb.se/PageFiles/324665/Handlingsplan%20HU%20A3%202017-2019%20reviderad%20LR%20180123.pdf
http://www.hb.se/PageFiles/203645/HP%20Int%20Uppf%20LR%20180123.pdf
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8. Utvärdering av mötet 

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Tidsåtgång: 5 min 

Deltagarna utvärderade mötet. 
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