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 Närvarande 

Kjell Jonsson 

Jeanette Lövqvist 

Sylvia Orädd 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Barbara Giles 

Irene Sedlacek 

Mimmi Alm 

Charlotte Nyman 

Andrea Hermansson 

Erik Sjödin                   

Prorektor, ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

ST 

SEKO 

SACO 

Umeå medicinska studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av: 

- Publicering av rapporten ”Akademiskt bedömningsarbete” 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Irene Sedlacek jämte ordförande att 

justera dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Inga synpunkter, protokollet läggs till handlingarna 

4 Handläggare/ombud för 

lika villkor 

Förslagen redigeras utifrån de synpunkter som inkom och 
skickas ut till deltagarna för påseende. 

5 Ledarskapsutbildningen, 

UCL och 

Ledarskapsprogram för 

framtida forskningsledare 

Rådet beslutar att föreslå till POU att säkerställa perspektivet 

lika villkor i kommande centrala ledarskapsutbildningar. 

6 

 

 

 

 

 

 

Genomgång av delmålen i 

Umeå universitets VP 2013-

2015 

 

 

 

 

 

Rådet diskuterade vilka av delmålen som anknyter till 

jämställdhet och likabehandling och på vilket sätt rådet kan vara 

med i arbetet med utveckling av dessa. Rådets ledamöter får i 

uppdrag att välja ut/prioritera några delmål (3-5 stycken) och 

skicka in dessa till POU, senast den 18/2. 

Under mötet kom följande delmål och tankar kring dessa upp 

till diskussionen: 

Internationalisering; andelen inresande 

internationella studenter har ökat till x procent. 

-Ser vi någon tendens att det är fler män eller kvinnor som 

kommer till Umu? Behövs särskilda åtgärder? 

- Studieavgift för studenter har påverkat vilka som kommer. Hur 
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ser det ut? Kan vi göra något åt detta? Konsekvens; 

kvalitetsförlust då vissa slås ut och vi endast får en ”förmögen” 

grupp studenter. 

 

Universitetet har en väl utvecklad rekryteringsprocess 

-rekrytering, hur ser det ut fördelat på ålder, kön, fakultet? 

-bedömningsmodeller? 

-avvecklingsprocessen, vi tar in men vilka försvinner? Hur kan 

vi hålla balansen sett ur lika villkor, könsfördelning etc. 

avseende antagning- och avvecklingsprocessen? 

 

Av samtliga anställda och befordrade professorer 

under perioden 2012-2015, ska 39 procent vara 

kvinnor. 

-Mäta det totala antalet professorer, vad är det målet? 

 

Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete 

med kompetensförsörjning, jämställdhet och lika 

villkor. 

-Fortsatt utveckling av organiseringen Lika villkor och Rådet för 

lika villkor. 

7 Regler/praxis för 

förlängning av anställning 

efter VAB/sjukskrivning av 

forskarassistenter och Post 

doc. 

Rådet återför frågan till POU och personalchef och efterfrågar 

ett centralt förslag till regel/praxis för förlängning av 

anställningar vid Umeå universitet. Därefter kan rådet granska 

förslaget ur ett likavillkorsperspektiv. 

8 Publicering av rapporten 

”Akademiskt 

bedömningsarbete” 

Från och med 2008 får nya skriftserier inte något ISSN 

nummer. För att hålla ihop serier använder man sig av samma 

layout. Det innebär att publicering enligt tidigare beslut inte är 

genomförbart, se punkt 7 i protokollet från den 13 december. 

Rådet beslutar därför att påbörja en ny skriftserie med 

benämningen ”lika villkor” och att vi använder oss av 

universitetets profilprogram. 
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Vid protokollet  

 

 

 

Jeanette Lövqvist 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Irene Sedlacek 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 

 


