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Närvarande  

Ann-Louise Silfver 
Ellinor Nordsvahn 
Frank Drewes 
Heidi Hansson 
Lars Nordlander 
Lena Högback 
Mikael Sjögren 
Peder Tjäderborn 
Timmy Nyberg 
Thomas Wahlström 
 

Vicedekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten (Samfak), ledamot 
Samordnare för lika villkor, ledamot 
Professor, Teknisk–naturvetenskapliga fakulteten, ledamot 
Vice rektor för lika villkor, ordförande 
Personalchef, vice ordförande 
Kanslichef, Humanistisk fakultet (Humfak), ledamot 
Universitetsöverbiblioteket, ledamot 
Verksamhetsområdeschef, Studentcentrum, adjungerad 
Umeå studentkår, ledamot 
Samordnare för lika villkor, ledamot 

 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Information  
 

Forskningsprogram om utsatthet i akademin - 
Pilotstudie utskickad november till 8000 
deltagare. Studien går ut i april/maj till 
125 000 deltagare.  
 
Personalenheten har under hösten anordnat 
två workshops för chefer om 
diskrimineringslagen och aktiva åtgärder. 
Totalt har 42 personer deltagit.  
 
Nätverksträffarna för lika villkorsföreträdare 
fokuserar på arbetet med aktiva åtgärder. 
Temat för de senaste två träffarna har varit 
HTBQ samt att studera som förälder. 
 

2.  Regel för jämställdhet vid nomineringar 
 

Planeringsenheten presenterar sitt förslag till 
regel för jämställdhet vid nominering.  
 
Rådet ställer sig positivt till förslaget, men 
med förslag att representanter från båda 
könen ska nomineras även om det endast 
efterfrågas en person.  
 

3.  Jämställdhetsmyndigheten – 
uppföljningsenkät 

Personalenheten har fått i uppdrag att 
besvara Jämställdhetsmyndighetens enkät om 
jämställdhetsintegreringsarbete år 2020. 
 
Samordnarna för lika villkor besvarar enkäten 
utifrån de kommentarer som rådet gett.  
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4.  Jämställdhetsintegrering Arbetet fortskrider inom varje verksamhet 
med olika tillvägagångssätt för att ta fram 
problemområden och aktiviteter. Rådet 
bedömer att arbetet löper på bra och 
avstämning kommer att göras vi nästa möte.  
 

5.  Myndigheten för tillgänglighet och 
delaktighets enkät 

Myndigheten för tillgänglighet och 
delaktighet skickar årligen ut en enkät där 
Umeå universitet ska värdera sitt arbete med 
fokus på delaktighet.  
 
Se bilaga för Umeå universitets resultat.  
 

6.  Projektet för digital tillgänglighet Projektets uppdrag presenteras samt hur 
långt arbetet kommit. Projektet är tillsatt för 
att utveckla stöd i form av vägledning och 
verktyg för att underlätta för lärare att göra 
sitt material tillgängligt. Projektet avslutas 
mars 2021. 
 

 
 

Övriga frågor Ann-Louise Silfver berättar om Pernilla 
Wittung Stafshedes (Chalmers) seminarium, 
Female Faculty: Why so few and why care. 
De arbetar bland annat med att se över 
rekryteringsprocesserna ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Rådet ger 
samordnare för lika villkor i uppdrag att 
undersöka vilket arbete som gjorts och om 
goda exempel kan spridas till Umu.  
 
Förslag till frågor angående lika villkor i 
medarbetarenkäten presenteras. 
Ledamöterna får till och med 17 december 
möjlighet att inkomma med synpunkter.   

7.  Nästkommande LIV  23 feb 2021 kl. 14:00  

 
 
 

Vid pennan  

Thomas Wahlström  

 


