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Ärende Anmärkningar Ansvarig 

57. Fastställande av 
föredragningslista 
 

 Föredragningslista godkänns  
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Information från vice ordförande Lars 
Nordlander 
 
Lars Nordlander informerar om RESET-
projektet (Rethinking gender Equality and 
Scientific Excellence Together). Syftet med 
projektet är att ta itu med frågan: hur och till 
vilken utsträckning har vetenskapliga 
excellensnormer en inverkan på kvinnliga 
forskares karriär, med hänsyn till den lokala 
akademin och nationella arbetsmarknader? 

Umeå universitet har som ambition att söka 
EU- medel för att arbeta vidare i frågan. Mer 
information kommer att ske löpande. 

Lars deltog vid studentkårernas 
mottagningsutbildning den 27 november. 
Intresset av villkorsfrågor ses som stor bland 
studenterna- vilket är positivt.  

Caroline Henrysson och Mikaela 
Hammarstedt deltog vid JIM-konferensen i 
Stockholm den 4 december. Konferensen 
innehöll parallella seminarier med konkreta 
förslag på hur man kunde arbeta kring 
jämställdhetsfrågor. Exempel var Novakartan 
som var en metod för att lösa 
ojämställdhetsproblem med hjälp av 
innovationsperspektiv. 

Umeå universitet (Umu) kommer att köpa in 
ett aktivt åtgärdsspel från Lunds universitet. 
Bakgrunden och upplägget av spelet grundar 
sig på att vi både är en utbildningsanordnare 
och arbetsgivare samt de fem frågeområden 
som diskrimineringslagen ställer krav på. 
Spelet kommer att köpas in i tio exemplar, 
varav åtta är på svenska och två på engelska. 

(LN) 
 
 
(LN) 
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Utkast visionsmål 

Chefer, handläggare och företrädare kommer 
att utbildas och spelen kommer att kunna 
hämtas på vardera fakultet. Mer information 
kommer att finnas på Aurora. 

Caroline och Mikaela kommer under januari 
månad att bli intervjuad av Dagens nyheter. 
Detta då man uppmärksammat att Umu 
ligger i framkant i sitt arbete med aktiva 
åtgärder. Mer information kommer längre 
fram. 

Umeå universitet har nominerats som en av 
sju finalister i kamp om titeln Sveriges 
Friskaste Företag 2018. I mars nästa år 
presenteras vinnaren. I dagsläget kan Umu 
glädjas åt utnämningen som Västerbottens 
läns friskaste organisation. 

Återkoppling önskas utifrån 
nedanstående frågeställningar 
(Bilaga 1) 

Umeå universitets vision 2020 börjar närma 
sig sitt slutår och universitetsledningen har 
därför påbörjat arbetet med att ta fram en ny 
vision och strategi för perioden efter 2020. 

Den nya visionen ska fungera som ett verktyg 
för att utveckla verksamheten. Tillit och 
långsiktighet kommer att vara centrala 
begrepp som genomsyrar universitetets 
styrning och uppföljning. 

Frågor att ta ställning till gällande 
visionsdokumentet är: 

• Saknas något i dokumentet utifrån 
rådets ansvarsområde? Om så, 
önskas förslag på konkreta 
formuleringar 

• Var behövs strategier på 
universitetsövergripande respektive 
underliggande nivå? Ge förslag på två 
till tre universitetsövergripande 
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strategier utifrån rådets 
ansvarsområde 

• Rådet diskuterade innehållet i 
visionsförslaget och lämnade 
synpunkter i enlighet med vad som 
framgår i bilaga 1 

 

60. Arbetsmiljöpolicy Anna Mothander, utvecklingskonsult, 
Personalenheten informerar om ny 
arbetsmiljöpolicy (Bilaga 2, Bilaga 3) 
 
Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn beslutades 
1999. Då arbetslivet och dess utmaningar 
förändrats har en ny policy tagits fram.  
 
Arbetsmiljöpolicyn ska visa arbetsgivarens 
viljeinriktning gällande arbetsmiljö. Den ska 
även ge riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. 
Några viktiga delar som avspeglas i den nya 
policyn är bland annat statens värdegrund 
samt en integration mellan arbetet med 
arbetsmiljö- och lika villkor. 
 
Områden som arbetsgruppen valt att 
fokusera på vid framtagandet är; 

• Medarbetarundersökningen 2018 
• Sjukfrånvarostatistik  
• Arbetsskador och tillbud 
• Feelgoods årsrapport 
• Studiebarometern 

 
Vid det nya verksamhetsåret kommer policyn 
att gå ut på remiss. Verksamheten får då 
möjlighet att komma med synpunkter. 
 
Vid LIV-mötet framkom frågan om det finns 
liknande krav på chefer gällande lika villkor 
som inom arbetsmiljöarbetet. När det gäller 
arbetsmiljö finns det en tydlig delegation, 
vilket saknas för lika villkorsarbetet. Något 
som därmed behöver ses över är Umu:s 
chefskontrakt så chefens ansvar gällande lika 
villkor tydliggörs. 

(AM) 
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62.       

Värdegrundsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiva åtgärder 

Anna Mothander, utvecklingskonsult, 
Personalenheten informerar om det 
fortsatta värdegrundsarbetet vid Umeå 
universitet (Bilaga 4) 
 
2017 påbörjade Umu:s värdegrundsarbete, 
detta utifrån statens sex 
värdegrundsprinciper. Hela verksamheten 
har varit delaktig och bidragit med 
synpunkter. 2018 tillsattes en projektgrupp 
som sammanställt det material som 
inkommit och vars syfte varit att ta fram en 
universitetsgemensam innebörd av den 
statliga värdegrunden. Arbetsgruppen har 
även haft som uppgift att ta fram 
arbetsmaterial där värdegrundsprinciperna 
utmanas i konkreta exempel från 
verksamheten. 
 
Strategiska rådet kommer framöver att få 
framföra eventuella synpunkter utifrån ett 
lika villkorsperspektiv.  
 
Värdegrundsarbetet planeras att lanseras i 
anslutning till visionsarbetet, dvs. under 
våren 2019. För mer information hänvisas 
läsare till Aurora. 
 
Varje ledamot redogör för hur de arbetar med 
aktiva åtgärder- vad fungerar bra och vad de 
behöver förbättra. Redogör också för möjliga 
fakultetsövergripande samarbeten eller 
önskat stöd. 
 
Frågan flyttas fram till nästkommande 
rådsmöte 2019-02-13. 
 

(AM) 
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Övrigt 

 
 
 

 
 

Närvarande:   
 

Allaberdyev, Eziz 

Bixo, Marie 

Studentkåren, Tekniks- naturvetenskaplig fakultet  

Prodekan, Medicinsk fakultet, ledamot 

Drammeh, Boa Kanslichef, Lärarhögskolan, ledamot 

Drewes, Frank 

Gustafsson, Nils 

Bitr. prefekt, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, ledamot 

Studentkåren, Medicinsk fakultet 
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Hammarstedt, Mikaela Samordnare för lika villkor, Personalenheten, 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 
 


