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 Närvarande 

Kjell Jonsson 

Lars Lustig 

Jeanette Lövqvist 

Karin Ågren 

Barbara Giles 

Katarina Hamberg 

Irene Sedlacek 

Mimmi Alm 

Charlotte Nyman 

Erik Sjödin                   

Prorektor, ordförande 

Universitetsdirektör, vice ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Medicinska fakulteten 

ST 

SEKO 

SACO 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av: 

-Interna forskningsmedel och föräldraledighet 

-Besök av jämställdhets- och bitr. utbildningsministern 

-Delpension 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Erik Sjödin jämte ordförande att justera dagens 

protokoll 

3 Föregående protokoll Inga synpunkter, protokollet läggs till handlingarna 

4 Lönepolicy Helene Öberg, utvecklingskonsult vid PoU, redogjorde för hur 
kriterierna har tagits fram samt hur implementeringen av policyn 
kommer att ske.  
 
Rådet diskuterade policyn och föreslår att: 
 
-jämställdhet och mångfald bör lyftas fram tydligare under rubriken 
lönepolitiska mål 
  
-under rubriken utbildning för gränslös kunskap bör kriteriet, 
Driver genus- eller annat mångfaldsperspektiv i undervisningen, 
läggas till 
 
-under rubriken Det goda universitetet bör kriteriet, Arbeta aktivt 
med jämställdhet och likabehandling läggas till 

5 Delmål i VP 2013-2015 

ur ett lika 

villkorsperspektiv 

Rådet diskuterade de inlämnade förslagen/prioriteringarna. Rådet 

konstaterar att perspektivet lika villkor går att lägga på så gott som alla 

delmål. Just nu ligger arbetet med delmålen på fakulteterna.  

 

Rådet beslutar att föreslå två ytterligare delmål: 

 

-under rubriken Det goda och effektiva universitetet föreslår 
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rådet delmålet, Vid slutet av 2015 ska minst 30 procent av alla 

professorer som är anställda vid Umeå universitet vara kvinnor 

 

-under rubriken Utbildning för gränslös kunskap föreslår rådet 

delmålet, Andelen undervisningsmoment som fokuserar på genus och 

mångfaldsperspektivet ökar med X procent 

6 Ledarpolicy Dokumentet diskuterades och rådet konstaterade att perspektivet 

jämställdhet och likabehandling inte finns med.  

 

Rådet beslutar att föreslå POU att under rubriken, I ditt 

ledningsuppdrag ingår att….lägga in en punkt om att, Aktivt 

arbeta med frågor kring jämställdhet och likabehandling 

 

7 Lägesrapport, 

Handläggare/ombud för 

lika villkor 

Den 6 februari var förslaget om organisering av arbetet med lika 

villkor vid Umeå universitet uppe i ledningsrådet. Ledningsrådet 

enades om att godkänna förslaget med tillägget att se över den angivna 

lydelsen på att institutioner/enheter med färre än tio anställda ska ha 

minst ett ombud. Förslaget ska ut på remiss till fakulteterna innan 

beslut fattas. Senaste datum för svar på remissen är fredagen den 22 

februari.  

8 Lägesrapport, 

planearbetet 

Arbetet med planen har påbörjats. Samordnarna från POU har haft ett 

möte med representanterna från studentkårerna samt ett möte med 

arbetsgruppen som förutom samordnarna från POU består av Ester 

Roos Engstrand, planeringsenheten, Karina Arvidsson, 

studentcentrum/tillgänglighetsgruppen samt Ida Asplund, 

universitetsjurist. Ytterligare möten med arbetsgrupperna kommer att 

ske kontinuerligt under våren. En mer ingående redovisning av arbetet 

i grupperna kommer att ske till nästa rådsmöte den 22 mars.  

 

Rådet föreslår att vi till nästa möte, den 22 mars, bjuder in någon från 

Uppsala universitet som kan informera oss om systemet 

”jämställdhetsindikatorer”. Jeanette tar kontakt med Uppsala 

universitet.   

9 Interna 

forskningsmedel och 

föräldraledighet 

Charlotte informerade om att en anställd som erhållit interna 

forskningsmedel och är föräldraledig, ska ges möjlighet att hänskjuta 

medel som på grund av föräldraledighet ej kunnat nyttjas, till dess 

återgång i arbete ska ske (CSG 130122). 

 

10 Besök av jämställdhets- 

och bitr. 

utbildningsministern 

Lars informerade om att Jämställdhetsminister- och bitr. 

utbildningsministern Maria Arnholm besökte Umeå universitet och 

företrädare för förskollärarutbildningen samt en förskola i Stöcksjö. 

Anledningen till besöket var att i Umeå är man bättre än någon 
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annanstans i Sverige på att rekrytera manliga studenter till 

förskolelärarutbildningen.   

11 Delpension Lars informerade om att det är en dominans av kvinnor som söker och 

beviljas delpension. Från 2009 – 2012 har det skett en kraftig ökning 

av andelen kvinnor med delpension. 2012 var det totalt 127 personer 

med delpension. Av dessa var 73 procent kvinnor. Tittar man på 

befattningskategori är det anställda med T/A befattning som 

dominerar (60 procent T/A och 40 procent lärare). 

 

Vid protokollet  
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