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Närvarande 

Kjell Jonsson 

Lars Lustig 

Jeanette Lövqvist 

Sylvia Orädd 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Irene Sedlacek 

Irma Olofsson 

Andrea Hermansson 

Mimmi Alm  

Prorektor, ordförande 

Universitetsdirektör, vice ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

ST 

Umeå studentkår 

Umeå medicinska studentkår  

SEKO 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av: 

-Kvinnliga lektorers meritering vid UmU 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Andrea Hermansson jämte ordförande 

att justera dagens protokoll 

3 Information inför 

planearbetet 

Rådet diskuterade frågan om arbetet med en treårig plan för lika 

villkor; hur planläggning av denna bör utformas och vilka 

förutsättningar som behövs. Gällande form och struktur 

diskuterades:  

- UmU bör titta på vilken struktur andra universitet har 

på sina planer. Rådets förslag på orter är Linköping, 

Uppsala och Göteborg. 

- Umu ska ha en hög ambitionsnivå. För att nå dit måste 

arbetet få ta tid samt ske med stor delaktighet och 

förankring i organisationen. 

- Planen skall omfatta både anställda och studenter samt 

sökande till universitetet. 

- Skapa en form och struktur som gör att vi lever upp till 

lagstiftningens krav. 

- Skall vara en treårig plan med årliga aktivitetsplaner. 

- Hur för vi in planarbetet med lika villkor i 

verksamhetsplaneringsarbetet på bästa sätt?  För att 

skapa bättre förutsättningar med att integrera dessa 

arbeten bör vi förlägga planearbetet i relation till 
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verksamhetsplaneringsarbetet under 2013. 

Rådet beslutar att föreslå rektor att nuvarande plan 

kompletteras och förlängs t.o.m. 2013-12-31. Ett styrelsebeslut 

på detta måste tas i april.  Den treåriga planen arbetas fram 

under våren och hösten och beslutas av styrelsen att träda i kraft 

f.om. 2014-01-01. 

4 Förslag på ombud lika 

villkor 

Rådet diskuterade förslaget på uppdragsbeskrivning gällande 

ombud lika villkor. Förslag på förändringar/kompletteringar 

framfördes. Ett nytt förslag till rektorsbeslut arbetas fram av 

samordnarna för lika villkor vid enheten för personal- och 

organisationsutveckling (PoU) till nästa rådsmöte den 13 

december. 

5 Inventering av 

utvecklingsområden 

Rådet framför vikten av att ledningen tydliggör vilka frågor som 

är viktiga för Umeå universitet och att de lyfter fram 

prioriterade områden. Rådet diskuterade vilka områden/ frågor 

som är viktigast just nu för UmU: 

- Öka andelen kvinnliga professorer 

- Rekrytering av studenter 

- Genusperspektiv i pedagogiken 

- Vilka ”dolda” områden finns vid UmU? 

- Analys av olika begrepp som anges i vision och 

måldokument, ex kreativa miljöer, vad betyder det för 

jämställdhet och likabehandling? 

- Hur ser lönestatistiken ut avseende jämställda löner vid 

UmU? 

- Trygga miljöer (En fråga som lyfts och bereds i 

Arbetsmiljökommittén, AMK) 

- Aktuella problem i samhället, ex könsfördelningen hos 

studenter, vad kan UmU bidra med för att 

förändra/påverka? 

- Breddad rekrytering; fortsatt arbete med rekrytering 

även om breddad rekrytering inte blir ett fortsatt 

uppdrag från regeringen. Vad säger utvärderingen av 
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den plan för breddad rekrytering vid UmU som går ut 

2012? 

- Förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med lika 

villkor är förankring samt en balans mellan jämställdhet 

och likabehandling, dvs alla diskrimineringsgrunder 

måste föras upp på dagordningen. 

För att fånga upp, inventera områden och skapa förankring 

beslutar rådet att uppdra till POU att bjuda in fakulteter, 

institutioner/enheter, arbetstagarorganisationer, 

studentorganisationerna etc. till en diskussion kring 

områden/problem.  Rådet bjuder även in experter inom olika 

områden för att ge input till arbetet. Rådet beslutar att ge PoU 

uppdraget att skissera former för detta inför verksamhetsåret 

2013. 

6 Övriga frågor Frågan om sista omgången av ansökningar avseende kvinnliga 

lektorers meritering togs upp för att uppmärksamma en 

bevakning av detta samt att det blir en uppföljning av utfallet.  

Ordförande Kjell Jonsson tar med sig frågan till ledningens 

agenda. 

7 Möten våren 2013  Följande tider gäller för våren 2013: 

To 24/1 kl. 8.30-11.30 

To 21/2 kl. 13.00-16.00 

Fr 22/3 kl. 8.30-11.30 

On 24/4 kl. 8.30-11.30  

Fr 31/5 kl. 8,30-11,30 

 

Vid protokollet  

 

 

 

Sylvia Orädd 
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Justeras 

 

 

 

Andrea Hermansson 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 


