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Närvarande 

Kjell Jonsson 

Yvonne Andersson 

Jeanette Lövqvist 

Lina Rolén Nordin 

Barbara Giles 

Peder Tjäderborn 

Anna Swärd-Bergrstöm 

Charlott Nyman 

Irene Sedlacek 

Ann-Kristin Olovsson 

Emma Strömberg 

Fanny Zetterlund 

 

 

Ordförande 

Vice ordförande 

PoU, Samordnare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

Förvaltningen 

UB 

SACO 

ST 

SEKO 

Umeå studentkår 

Umeå medicinska studentkår 

  

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragslistan fastställs med tillägg av två punkter under övriga 

frågor, utbildningar för företrädare för lika villkor på engelska samt 

arbetet med NMI 2014. 

2 Val av 

justeringsperson 

Rådet beslutar att utse Charlott Nyman jämte ordförande att 

justera dagens protokoll. 

3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

4 På gång inom området Information om planerade utbildningstillfällen, DO-utbildning den 9 

maj kl. 8:30–12 samt RFSL-utbildning den 27 maj kl. 8:30–12. Båda 

utbildningarna riktar sig till handläggare och företrädare för lika 

villkor samt andra personer som ansvarar för och arbetar med frågor 

som rör lika villkor inom Umeå universitet.  

Information om planerade nätverksträffar för handläggare och 

företrädare för lika villkor den 25 april kl. 11-13 och den 23 maj kl. 11-

13. Vid de första tillfället kommer vi diskutera framtagandet av en 

uppdragsbeskrivning för handläggare och företrädare för lika villkor 

samt informera om universitetets nya plan för lika villkor. Vid det 

andra tillfället kommer vi informera om den reviderade 
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handläggningsordningen mot kränkande särbehandling, trakasserier 

och diskriminering.  

Information om arbetet med uppdragsbeskrivningar. Beslut att ett 

första utkast skickas till handläggarna för lika villkor under vecka 14 

för inhämtande av synpunkter.  

Information om arbetet med revidering av handläggningsordningen 

mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.  

Information om hearing angående hot och trakasserier mot 

genusforskare som ägde rum den 10 mars.  

Information om förarbetet, beslut att ändra färgerna i figurerna som 

visar könsuppdelad statistik, från blå och röd till andra färger.  

Information om temadag om att undervisa tillgängligt den 8 april, 

temadagen riktar sig till alla anställda.  

Information om att Handisams myndighetsenkät kommer att besvaras 

den 28 mars. 

 

 

5 Plan för lika villkor Samordnarna redogjorde för de förändringar som gjorts utifrån 

remissvar. 

Beslut att lägga in en mening i inledningen som tydliggör att vi har 

större befogenheter när det gäller arbetet med 

diskrimineringsgrunden kön. Beslut att ändra formuleringar av flera 

mål, exempelvis mål 1 och 5 under ”Mål och aktiviteter för arbetet 

med lika villkor som berör samtliga diskrimineringsgrunder”. Beslut 

att skriva alla mål i presens, ex ”vi har”.  

Diskussion om målen ska vara avgränsade för det centrala arbetet 

med lika villkor eller om de ska formuleras så att alla verksamheter 

kan använda sig av dem. Beslut att se över och förtydliga alla fotnoter 

som avser NMI.  

Beslut att se över diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet och 

förtydliga valet av fokus på internationella medarbetare och studenter. 

Beslut att lägga in mening som tydliggör att vi väljer att använda oss 

av begreppen funktionsnedsättning och könsidentitet och/ eller 
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könsuttryck istället för funktionshinder och könsöverskridande 

identitet eller uttryck. 

 

6 Övriga frågor Utbildningar på engelska 

 

Diskussion om möjligheten att erbjuda utbildningar på engelska till 

företrädare för lika villkor, att det är en resursfråga som också styrs av 

hur stort behovet är. Beslut om att frågan ska lyftas igen vid ett senare 

mötestillfälle. 

Arbetet med NMI 2014 

 

Diskussion om hur arbetet med att utveckla NMI 2014 ska samordnas. 

Beslut om att ta upp frågan vid nästa möte med Rådet för lika villkor 

samt att Ieva Eriksson skickar ut de enkätfrågor som användes vid 

NMI 2011 till rådets medlemmar inför nästa möte. 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

Lina Rolén Nordin 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Charlott Nyman 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 

 


