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Vice rektor för lika villkor, ordförande 
Personalchef, vice ordförande 
Kanslichef, Humanistisk fakultet (Humfak), ledamot 
Prodekan, Medicinska fakulteten, ledamot 
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Umeå studentkår, ledamot 
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Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Information  
 

Självvärdering UKÄ - breddad 
rekrytering 
Arbetet har påbörjats, det är 10 veckors 
svarsstid och USR kommer att ta upp frågan 
på kommande möte.  
 
Forskningsstudien om sexuella 
trakasserier och genusbaserad 
utsatthet i akademin skickas ut i 
april/maj. Inför detta har 
samverkansprogrammet bjudit in till en 
informationsträff 23 och 24 mars. På Umu 
kommer det att gå ut ett nyhetsbrev till såväl 
anställda som studenter med information om 
studien, kontaktuppgifter till feelgood och 
studenthälsan samt information om hur en 
går till väga i de fall en önskar göra en 
anmälan. 
 
Hantering av myndigheten för 
delaktighets enkät. 
Ansvaret för enkäten kommer att flyttas från 
tillgänglighetsgruppen till lika 
villkorsnätverket.  
 
Samarbetsyta för LIV 
Med anledning av att samarbetsytan för lika 
villkor läggs ned önskar rådet att en ny yta 
skapas på Teams.  
 



Minnesanteckningar 
Strategiska rådet för lika villkor 
2021-02-23 

 

Sid 2 (3)  

 

    
 

UMEÅ UNIVERSITET

2.  Jämställdhetsintegrering 
 

Samordnarna för lika villkor belyser 
ändringar i regleringsbrevet för 2021 samt 
Jämys vägledning för 
jämställdhetsintegrering. Vidare presenteras 
den preliminära tidsplanen för arbetet med 
jämställdhetsintegreringen och bland annat 
finns funderingar om det är aktuellt att låta 
förslaget gå ut på remiss och i så fall hur lång 
remisstid det ska vara, eller om det räcker att 
ta förslaget med ledningsrådet. Remissfrågan 
kommer att lyftas på kommande ledningsråd.  
 
Arbetet inom varje verksamhet med att samla 
in problemområden och aktiviteter pågår och 
bedömningen är att ett underlag kommer att 
levereras enligt tidsplan.      
 

3.  Aktiva åtgärder Genomgång av aktiva åtgärder samt 
diskussion om DO:s tillsynsbeslut och hur vi 
på Umu vill jobba för att å ena sidan fullgöra 
vår skyldighet, men också arbeta med de 
metoder och frågor som vi ser som 
värdeskapande i vår verksamhet. 
 

4.  Nobelpriset Rådet har i dagsläget inget förslag på aktivitet 
kopplat till detta.  
 

5.  Projektet för digital tillgänglighet 
 

Peder Tjäderborn presenterar hur arbetet 
med projektet fortskridit sedan rådets möte i 
december.  
 

 
 

Övriga frågor Marie Bixo efterfrågar revideringen av 
handläggningsordningen för utredning av 
kränkningar och trakasserier. 
Lars Nordlander informerar om att 
revideringen inväntar eventuell upphandling 
av extern part för utredning av sexuella 
trakasserier.  

6.  Nästkommande LIV  20 april 2021 kl. 14:00  

 

Vid pennan  

Ellinor Nordsvahn  
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