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 Närvarande 

Kjell Jonsson 

Jeanette Lövqvist 

Sylvia Orädd 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Barbara Giles 

Irene Sedlacek 

Mimmi Alm 

Andrea Hermansson 

Erik Sjödin                   

Prorektor, ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

ST 

SEKO 

Umeå medicinska studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 

ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av punkterna 8 och 9. 

 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Karin Ågren jämte ordförande att justera 

dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Rådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

4 Handläggare och 

företrädare för lika villkor 

Det omarbetade förslaget diskuterades. Nuvarande skrivning 
ger för vaga riktlinjer för organiseringen av samordnare, 
handläggare och företrädare. Vidare diskuterades arbetsordning 
och rutiner för rådet, remissförfarande samt vikten av att 
fakulteternas representanter i rådet har en tydlig förankring i 
fakultetsledningen. 

Rådet beslutar att förslaget gällande handläggare och 
företrädare bearbetas vidare i rådet innan det går till beslut. 

Frågan om utbildning för de som arbetar med likavillkors 
frågorna vid Umeå universitet togs upp. De roller som nämns är 
exempelvis nuvarande jämställdhetsföreträdare och 
handläggare, Rådet lika villkor, fackliga representanter.  Förslag 
på utbildare är UCGS (vilka också är vidtalade och kan erbjuda 
en utbildningsdag i början av hösten), Anna Galin och 
diskrimineringsombudsmannen. 

Rådet föreslår att det anordnas en uppstart med en eller flera 
utbildningsdagar i början på hösten samt att bjuda in DO för att 
informera hur man arbetar med diskrimineringsfrågor.  

Samordnarna vid POU skickar förslag till rådet på tidpunkter 
för detta. 
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5 Revidering av planen för 

jämställdhet och 

likabehandling 

Nuvarande plan för jämställdhet och likabehandling löper ut 

2013-06-30 Arbetet med en mer heltäckande plan sker under 

våren och hösten 2013. Rådet anser att motverkande av 

trakasserier och diskriminering på alla nivåer inom Umeå 

universitet är ett prioriterat område i arbetet med en ny plan.  

Rådet beslutar att  

- uppdra till samordnarna vid POU att göra en uppföljning av de 

aktiviteter som finns i nuvarande plan och skickar den, samt de 

förslag som kommit från arbetsgrupperna, till Rådets 

ledamöter, 

 

- det i nuvarande plan ändras från USE till lärarhögskolan, samt 

en ändring av  inkludering till lika villkor, 

 

- föreslå rektor att nuvarande plan förlängs till 2014-01-01, 

 

 - ett förslag på tidsplan för arbetet med plan för 2014-2016 tas 

fram till universitetsstyrelsen,  ett förslag för plan 2014-2016 

finns tillgängligt 2013-11-15 samt att plan 2014-2016 går ut på 

remiss i mitten av oktober 2013,  

 

- ta fram ett förslag till en styrgrupp för planearbetet, där det 

bl.a. framgår vilka personer som ingår och de resurser som 

behövs för ev. ersättning av tid samt  

 

- skapa kanaler för att få in underlag från organisationen.  

 

Rådet beslutar att uppdra till samordnarna, ordföranden och 

Karin Ågren att ta fram förslag till uppläggning och tider för 

”rådslag” där rådet inbjuder till diskussioner där alla som 

arbetar med likabehandlingsfrågor och är intresserade bjuds in.  

 

6 Planearbetet- information 

från arbetet i 

arbetsgruppen och 

studeranderepresentanter. 

Arbetsgruppen består av Jeanette Lövqvist och Sylvia Orädd 

från POU, Ester Roos från planeringsenheten, Ida Asplund 

jurist samt Karina Arvidsson studentcentrum. Gruppen har haft 

tre möten. Det arbetsgruppen gjort en ansats kring är vilka 

kartläggningar som kan vara aktuella och vad vi behöver tänka 

på för att leva upp till de lagstadgade kraven. Den statistik och 

underlag som kan användas är SCB, högskoleverket, breddad 

rekrytering, KRUS (värdegrund i staten), 

Nöjdmedarbetarundersökningen (NMI), studentbarometern 

och diarieförda trakasseriärenden. Minoritetsspråklagen kom 

upp som ett område att fundera kring.  

 

I gruppen studeranderepresentanter ingår en representant 

vardera från medicinska, teknisknatur- och Umeå studentkår 
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samt samordnarna från POU. Gruppen har träffats vid två 

tillfällen. Syftet är att ge mer utrymme för studentrelaterade 

frågor och vilka områden som de ser är viktiga i planearbetet. 

Det som diskuterats är att genuskunskapen behöver höjas 

överlag bland både anställda och studenter och att 

genusvetenskap bör ingå i den ordinarie undervisningen. 

Introduktionsutbildningen togs upp som ett område att arbeta 

med och här ingår att motverka trakasserier. TekNat arbetar 

aktivt och målinriktat med att utbilda mottagningsansvariga och 

för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande 

särbehandling. 

Rådet noterade informationen. 

 

7 Vision för arbetet med lika 

villkor 

Diskussioner fördes kring vad vi vill uppnå och vilka målbilder 

vi har med arbetet för lika villkor. Med ändringar och tillägg i 

skrivningen under rubriken ”Målbild för lika villkor vid Umeå 

universitet” i nuvarande plan, kan den fungera även i 

fortsättningen. Arbetet med vision fortsätter i samband med 

planearbetet. 

Rådet beslutar uppdra till samordnarna att utifrån 

diskussionerna justera skrivningen på hemsidan. 

8 Erbjuda UB och 

förvaltningen en ledamot i 

rådet 

 

Ordföranden föredrar ärendet.  

Rådet beslutar att föreslå att UB och 

Universitetsförvaltningen ska ingå med varsin representant i 

rådet för lika villkor. 

 

 

9 Vad har hänt avseende 

rådets förslag till 

lönepolicyn? 

Rådet diskuterade kring hanteringen av remissvar. Rådet anser 

att motiveringar om vad som beaktats och förkastats, i 

allmänhet inte återrapporteras till de olika remissinstanserna. 

Detta gäller såväl lönepolicyn likväl som förslaget ombud för 

lika villkor. 

Rådet uppdrar till samordnarna att ta fram en 

standardskrivning som skrivs in i varje remissvar, där rådet ber 

att få veta vilka synpunkter från rådet som beaktats i det slutliga 

förslaget och till Lars Lustig att ta med sig frågan till 

universitetsledningen. 

10 Sammanträdet avslutas  Ordföranden avslutar sammanträdet kl 11.20 
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Vid protokollet  

 

 

 

Sylvia Orädd 

 

 

 

Justeras  Justeras 

 

Karin Ågren  Kjell Jonsson 

  Ordförande 

 

 


