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Uppdrag LIV 

Information från ordförande Heidi 

Hansson och vice ordförande Lars 

Nordlander 

Ordförande Heidi Hansson inleder med att 

informera om att arbetet med 

jämställdhetsintegrering ska rapporteras vid 

årsskiftet 2018/2019. Mer information  

kommer löpande under höstens möten. 

Ordförande informerar vidare om att 

studenterna nu anlänt till Umeå universitet. 

Något som skiljer sig från föregående 

terminer är att studenter som ansvar för 

mottagningen av nya studenter (s k nollning 

mm) inte deltagit i utbildning inom främst 

alkohol och lika villkor. En uppföljning med 

kårerna kommer att genomföras under 

september månad. 

Personalchef Lars Nordlander informerar om 

att lönekriterier avseende lika villkor tagits 

upp i ledningsgruppen och ledningsrådet. 

Kriteriet kommer att samverkas i september 

för att därefter läggas till i Umeå universitets 

lönepolicy.  

Lönekriteriet kan bli svårt att mäta, men får 

ses som kulturrelaterat. Det ger chef och 

medarbetare tillfälle att diskutera hur man 

bedriver arbetet med lika villkor vid den 

specifika fakulteten/enheten. 

Uppdrag LIV 

Ordförande Heidi Hansson går igenom rådets 

uppdrag med anledning av nya ledamöter.  

(HH, LN) 

 

 

 

(HH) 
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Det strategiska rådet för lika villkor (LIV) är 

ett universitetsgemensamt rådgivande och 

beredande organ till stöd för rektor och övrig 

universitetsledning i frågor inom området 

jämställdhet och likabehandling, ur såväl 

arbetsgivarperspektivet som 

utbildningsanordnarperspektivet. Rådet ska 

vidare ge tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan 

fakulteter/lärarhögskola och 

förvaltningsenheter. 

LIV tar inte upp specifika ärenden t ex 

avseende diskriminering, utan bereder frågor 

om hur Umeå universitet kan förebygga att 

till exempel diskriminering förekommer.  

Viktiga områden under hösten är bland annat 

att rektor påbörjat arbetet med en ny vision 

för 2025 samt att ett värdegrundsarbete 

inletts under våren 2018.  

Projektledare Anna Mothander kommer att 

informera om det värdegrundsarbetet längre 

fram under hösten. LIV har en viktig roll i 

detta arbete. 

41. Webbtillgänglighets-
direktivet 

Webbtillgänglighetsdirektivet  

 

Samordnare för stöd till studenter med 

funktionsnedsättningar Karina Arvidsson 

samt lokalplanerare Johanna Westberg 

informerade om 

webbtillgänglighetsdirektivet. (Bilaga 1) 

 

Umeå universitet arbetar med att vara en 

tillgänglig myndighet, enligt FN: s 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar och enligt 

förordningen om statliga myndigheters 

ansvar för genomförande av 

(KA, JW) 
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funktionshinderpolitiken. Målet, som antogs 

av riskdagen 2017, är att: 

 

Uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning i ett samhälle med 

mångfald som grund. 

Tillgänglighet handlar om att följa lagen 

gällande områdena verksamhet, 

information/kommunikation och lokaler. 

Myndigheten för delaktighet ska verka för att 

funktionshinderspolitiken ska få genomslag i 

hela samhället. Myndigheten genomför 

årligen en enkät med fokus på policys, 

strategier och planer. Umu behöver utifrån 

detta arbeta vidare med tillgänglighetsfrågor 

för att uppnå myndighetens mål.  

 

Det lokala arbetet med tillgänglighet sker i 

samverkansgruppen för tillgänglighet som 

samordnar Umeå universitets arbete med, 

och uppföljning av tillgänglighetsfrågorna. 

Det finns dock inget ansvar beträffande 

genomförandet av de insatser som 

samverkansgruppen föreslår. Gruppen har 

representanter från myndighetens olika 

verksamheter samt från studenter. 

 

När det gäller lokaler finns det krav på att 

hinder som är lätta att avhjälpa ska 

genomföras och bekostas inom vår 

gemensamma hyresram. 

Lokalförsörjningsenheten (LOK) har i 

uppdrag att alltid se till att det finns 

tillgänglighetsperspektiv med i nya projekt 

som genomförs.  

 

Skulle det uppstå nya behov för anställda är 

det prefekt/motsvarande som ansvarar, likt 

alla arbetsmiljöärenden och 

verksamhetsanpassningar. Gällande 

studenter hänvisas till 

Handläggningsordning för stöd till studenter 

med funktionsnedsättning. LOK hjälper alltid 

med utredning när behov uppstår. 
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När det gäller kommunikation finns det en 

språklag samt EU-direktiv att förhålla sig till. 

För att göra kommunikationen mer 

tillgänglig finns det webbsystem, mallar och 

utbildning i webb och klarspråk samt 

språkgranskning att tillgå.  

Alla anställda har ett ansvar för att 

kommunicera tillgängligt.  

För att uppnå tillgänglighet i IT-system finns 

det i dag krav vid upphandling på WCAG-

anpassat gränssnitt.  

2012 var Umeå universitet först med en 

handläggningsordning för stöd till studenter 

med funktionsnedsättning. Den innehåller: 

• Processen för att ansöka om och få 

beslut om stöd 

• Vilka stödåtgärder som erbjuds 

• Universitetets interna 

ansvarsfördelning och finansiering 

 

42. 

 

 

Aktiva åtgärder Uppföljning aktiva åtgärder 

Kort information från samordnarna Mikaela 

Hammarstedt och Caroline Henrysson om 

vad som är aktuellt just nu inom området lika 

villkor på central nivå.  

Under våren 2018 påbörjades ett arbete med 

en ny arbetsmiljöpolicy där samordnare inom 

lika villkor deltagit. Vid nästkommande 

rådsmöte kommer ledamöterna att få ta del 

av den föreslagna policyn. Beslut om ny 

policy ska fastställas före årsskiftet 

2018/2019. 

Den tidigare mallen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) har reviderats och 

frågor om lika villkor har lagts till. Mallen 

(CH, MH) 
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kommer precis som arbetsmiljöpolicyn att tas 

upp vid nästa rådsmöte. 

För att skapa enhetlighet och möjlighet att 

aggregera frågorna på central nivå är det av 

vikt att rådet tar fram förslag på vilka mål 

som ses som obligatoriska för mätning. Mål 

och arbetssätt behöver därefter tydliggöras i 

universitetets styrdokument.  

Samordnare för lika villkor har deltagit i 

revidering av frågor i Studiebarometern. Fler 

frågor inom området har därmed lagts till i 

enkäten. Resultatet från Studiebarometern 

kommer att presenteras på LIV längre fram 

under hösten. Utifrån resultatet får LIV 

komma med förslag på revidering infor nästa 

undersökning. 

43. Jämställdhetsintegrering Fortsatt arbete med implementering 

och uppföljning av 

jämställdhetsintegrering 

 

Ordförande Heidi Hansson följer upp hur 

fakulteterna och LIV arbetar med 

implementering och uppföljning av 

jämställdhetsintegrering vid de kommande 

fakultetsdialogerna under hösten.   

 

 

(HH) 

44.  Doktorandprojektet Doktorandprojektet 

 

Vice ordförande Lars Nordlander informerar 

om nuläget för doktorandprojektet samt 

informerar om ett material  

http://www.festatool.eu/#supervisor 

 

Avgångsenkäten visar att doktoranderna har 

en utsatt position, eftersom de både är 

anställda och studerande. Till grund för 

doktorandprojektet finns en förstudie som 

genomfördes 2017. Syftet med förstudien var 

att undersöka hur doktoranderna upplever 

sin arbetssituation och hur den i sin tur 

påverkar deras hälsa samt om upplevelserna 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor i 

doktorandgruppen. Rapporten syftar även till 

(LN) 

http://www.festatool.eu/#supervisor
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att belysa förslag på möjliga 

förändringsåtgärder för att främja 

doktorandernas forskarutbildning.  

Utifrån denna bakgrund har Lokala 

utvecklingsfonden (LUF) beviljat medel för 

att kartlägga och identifiera förutsättningar 

för ett utvecklingsprogram för Umeå 

universitets doktorander. Arbetet samordnas 

via personalenheten vid Umeå universitet. 

Mattias Jakobsson, universitetslektor vid 

Handelshögskolan kommer att leda projektet 

med start under hösten 2018. 

Längre fram i projektet kommer LIV att 

bjuda in projektledaren för att berätta mer 

om uppdraget. En förhoppning är att 

permanenta utvecklingsprogrammet om det 

visar goda resultat. 

 

Förstudien finns som en bilaga till 

minnesanteckningarna. 

 

45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.  

 

 

 

 

 

 

 

Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broschyr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internat 28-29 november 

Ordförande Heidi Hansson tar upp om 

internatet ska flyttas till våren och föreslår att 

de inbokade dagarna i november ska handla 

om övergripande visionsmål. 

LIV beslutar att ändra mötesform från 

internat till en heldag där rådet diskuterar 

universitetets kommande vision och 

strategiska frågor inom lika villkor. 

Samordnare Caroline Henrysson återkommer 

med förslag på tid. 

Universitetslektor Britt-Inger Keisu bjuds in 

för att föreläsa om sin forskning.  

Broschyr för anställda gällande 

diskriminering, trakasserier och 

kränkningar 

Caroline Henrysson och Mikaela 

Hammarstedt ger förslag på broschyr 

(Bilaga 2) 

(HH) 
 
 
 
 
 
 
(CH, MH) 
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47.     

 
 
 
 
 
 
 
Tider HT 2019 

Broschyren godkänns av LIV:s ledamöter 

med några mindre korrigeringar. Broschyren 

publiceras på Umu:s hemsida när den 

färdigställts. 

Tider för LIV HT 2019 

2019-08-21 kl. 13,00-15,00 

2019-10-09 kl. 13,00-15,00 

2019-12-11 kl. 13,00-15,00 
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Allaberdyev, Eziz Studentkåren, Tekniks- naturvetenskaplig fakultet 

Dareblom, Jeanette 

Drammeh, Boa 

Kanslichef,  Humanistiska fakulteten, ledamot 

Kanslichef, Lärarhögskolan, ledamot 

Gustafsson, Nils 

Hammarstedt, Mikaela 

Studentkåren, Medicinsk fakultet 

Samordnare för lika villkor, Personalenheten, ledamot 

Hansson, Heidi Ordförande, vice rektor för lika villkor, ledamot 

Henrysson, Caroline Samordnare för lika villkor, Personalenheten, ledamot 

Nordlander, Lars 

Persson, Markus 

Vice ordförande, personalchef, ledamot 

Umeå studentkår 

  Silfver, Ann-Louise 

  Tjäderborn, Peder 

  Vicedekan, Samhällsvetenskaplig fakultet, ledamot 

  Verksamhetsområdeschef, Studentcentrum, adjungerad 

 


