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Närvarande: 

Ärenden 

1. Fastställande av föredragningslista 

Fastställs. 

2. Information från ordförande Heidi Hansson 

Ordförande informerar om UKÄ:s yttrande över kvalitetssäkringsarbetet vid Umeå 

universitet.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att Umeå universitet har ett väl utvecklat system för 

datainsamling och analys vad gäller jämställdhet, bland annat med 

likabehandlingshandläggare på alla fakulteter och likabehandlingsföreträdare på alla 

institutioner och enheter samt ett flertal enkäter. Det är också positivt att den nya 

organisationen för rådet för lika villkor kommer att bli bättre integrerad med 

linjeorganisationen.  

Ett utvecklingsområde är dock att integrera jämställdhet och lika villkor i de beslut, 

mål och åtgärdsplaner som ingår i kvalitetssystemet. Detta behöver därmed ses över 

och arbetas vidare med. 

Ordförande informerar vidare om science soapbox, en offentlig aktivitet tillsammans 

med SLU där kvinnliga forskare bjuds in för att tala om sin forsning och därmed vara 

förebilder och förändra bilden av vad en forskare är/ser ut. Målet med aktiviteten är 

att öka allmänintresset för kvinnor att välja akademin. Aktiviteten är planerad att 

genomföras i slutet av maj 2018. 
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Forskarna kommer främst från den naturvetenskapliga fakulteten och ordförande ser 

gärna att även forskare från andra fakultet skulle finnas med. 

3. Organisation för lika villkor (Bilaga) 

Det strategiska rådet för lika villkor (LIV) består av 13 ledamöter enligt nedan: 

 

Ordförande (Heidi Hansson) 

Vice ordförande, personalchef (Lars Nordlander) 

Ansvarig i resp. fakultetsledning/Lärarhögskolan för området (Ann-Louise Silfver, 

Åsa Karlsson Sjögren, Frank Drewes, Marie Bixo, Boa Drammeh, Peder Tjäderborn) 

Samtliga tre studentkårer är representerade 

Samordnare för lika villkor (Caroline Henrysson, Mikaela Hammarstedt) 

 

LIV ska utgöra ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för rektor och 

universitetsledning avseende frågor inom området jämställdhet och likabehandling, 

ur såväl perspektiven arbetsgivare som utbildningsanordnare. 

Utöver LIV finns det på fakultetsnivå en handläggare på vardera fakultet samt en på 

förvaltningen som har 25 % av sin tid avsatt för lika villkor. På institutionsnivå finns 

företrädare med 30 timmar per termin till sitt förfogande.  

4. Rådets sammansättning 

Tanken med det nya strategiska rådet för lika villkor är att ledamöterna är centralt 

placerade i organisationen så att de beslut som fattas lättare kan implementeras i 

verksamheten. Ledamöterna för det strategiska rådet för lika villkor finns 

presenterade under punkt 3. 

 

Rektor önskar på sikt knyta ihop arbetet som bedrivs i arbetsmiljökommittén med 

arbetet i det strategiska rådet för lika villkor, detta främst när det gäller s k aktiva 

åtgärder. Idag har dock arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet olika uppdrag.  

 

De uppdrag som rådet främst arbetar med är integreringen av handlingsplanen för 

jämställdhetsintegrering samt aktiva åtgärder för att främja lika villkor. 

5. Implementering jämställdhetsintegrering 

Ordförande går igenom handlingsplanen för jämställdhetsintegrering för 

ledamöterna. Rådet beslutar att innan beslut fattas om hur implementering av 

handlingsplanen ska genomföras så diskuterar ledamöterna vid nästa rådsmöte vad 

jämställdhetsarbetet betyder och vilka möjligheter och utmaningar som finns i 

verksamheten i detta arbete. 

6. Aktiva åtgärder 

Samordnare för lika villkor, Caroline Henrysson och Mikaela Hammarstedt 

presenterar för rådet vad aktiva åtgärder innebär. Rådet uppdrar åt samordnarna att 
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arbeta vidare med aktiva åtgärder och återkoppla med förslag på hur arbetet ska 

genomföras i verksamheten.  

7. Revidering broschyr 

En broschyr som stöd till studenter gällande diskriminering, trakasserier & 

kränkande särbehandling har tagits fram under våren 2017 i en arbetsgrupp 

bestående av likavillkorshandläggare och utbildningsledare vid samtliga fakulteter 

och Lärarhögskolan i samarbete med studentkårerna.  

Samordnare Caroline och Mikaela har på uppdrag av vice rektor och personalchef 

sett över och därefter reviderat broschyren. Det reviderade underlaget har även 

godkänts av universitetsjurist. Broschyren har skickats till handläggarna på 

fakulteterna som sedan ansvarar för att den publiceras. 

 

Samordnarna ser även över om broschyren kan tillämpas för anställda och 

återkommer till rådet i frågan. 

8. Revidering handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och 

kränkningar 

Handläggningsordningen har skickats ut på remiss där de inkomna underlagen nu 

ses över. Arbetet med revideringen fortlöper och ett nytt utkast kommer att 

presenteras under våren. 

9. Övriga frågor 

 

 

 

 

 


