




















Datum Aktivitet Ansvarig Kommentar

2014

2014-06-30 Utveckla instruktioner till stöd för arbetet med lika villkor till prefekter och chefer PE

2014-06-30 Uppdatera och samla innehållet som avser lika villkor på intranätet för alla anställlda samt för prefekter/chefer och handläggare/företrädare för lika villkor PE Kontinuerligt mål som är svårt att ge ett slutdatum. 

2014-06-30 Utveckla uppdragsbeskrivningen för handläggare och företrädare för lika villkor PE

2014-06-30 Handlingsplanen för jämställda löner följs upp efter genomförd RALS 2013 och 2014 för att se om planerade åtgärder gett resultat PE Genomfört för 2013, kvarstår för 2014

2014-12-31 Tydliggöra dekaners, prefekters och övriga chefers ansvar för arbetet med lika villkor i deras chefskontrakt PE

2014-12-31 Identifiera forskare som kan utgöra expertfunktion till rådet för lika villkor Rådet för lika villkor Ej aktuellt för rådets räkning, pga ändrad sammansättning, men kan vara värdefullt för att hänvisning vid förfrågan om expertis inom olika områden. Tas fram under våren 2015, klart 2015-06-30.

2014-12-31 Granska medarbetarenkäten (NMI) och studiebarometern ur ett lika villkorsperspektiv och utveckla enkäterna i dialog med ansvariga Rådet för lika villkor

2014-12-31 Etablera ett nätverk för företrädare för lika villkor PE

2014-12-31 Samla, synliggöra och utveckla informationen på webben för lika villkor avseende studenter, presumtiva studenter och andra besökare PE Kontinuerligt mål som är svårt att ge ett slutdatum. 

2014-12-31 Utveckla ett informationsblad om lika villkor och sprida material om lika villkor, gärna i välkomstpaketet till nya studenter och vid introduktioner och kårernas mottagningsutbildningar PE/Studentcentrum

2014-12-31 Kartlägga utbildningsbehov inom lika villkorsområdet och lämna förslag till utbildningsinsatser för handläggare/företrädare för lika villkor PE

2014-12-31 Erbjuda anställda som arbetar med frågor som rör lika villkor utbildning i diskrimineringslagen PE

2014-12-31 Erbjuda ansvariga inom studentkårerna utbildning i diskrimineringslagen PE

2014-12-31 Handläggningsordningen för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling och planen för lika villkor ska kommuniceras till samtliga anställa Rektor Dekan/motsvarande Flyttas fram till 2015

2014-12-31 Handläggningsordningen för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling och planen för lika villkor ska kommuniceras till studentkårerna samt göras tillgänglig för studenter Rektor Dekan/motsvarande Flyttas fram till 2015

2014-12-31 Ta fram universitets-gemensamma rutiner för befordran till professor och utlysning/tillsättning av professurer utvecklas med målet att säkerställa kvalitet, transparens och likabehandling Rektor

2014-12-31 Ta fram styrdokument som förtydligar universitetets syn på föräldraskap i kombination med arbete eller studier PE Framflyttat till 2015

2014-12-31 Fortsatt arbete med att bygga upp service för mottagande av internationella medarbetare PE

2014-12-31 Ta fram principer och organisering för översättning av centrala dokument till engelska Rektor Arbetsgrupp har lagt fram förslag som fastställts av rektor men medel saknas. 

2014-12-31 Undersöka möjligheten att lägga till utländsk bakgrund som en bakgrundsvariabel i studiebarometern Prorektor Rådets förslag har förts fram till Nils Eriksson och USSR. 

2014-12-31 Tydliggöra samarbetet mellan rådet för lika villkor och tillgänglighetsgruppen i syfte att förbättra arbetet med tillgänglighetsfrågor Rådet för lika villkor och tillgänglighetsgruppenKontinuerligt mål som är svårt att ge ett slutdatum. Det finns ett fortgående behov av att koppla ihop dessa, men vad innebär att tydliggöra i detta sammanhang? Behövs dokument som beskriver koppling/samarbete? 

2014-12-31 Information om tillgänglighet ges en tydlig och överskådlig struktur på intranätet och webben PE, Studentcentrum och KIR

2014-12-31 Undersöka möjligheten att införa ytterligare alternativ under val av kön i universitetets olika enkäter och mätningar PE Prorektor

2014-12-31 Utbilda anställningskommittéer och HR-stödet i att rekrytera utan att diskriminera PE Framflyttat till 2015

2014-12-31 Kartlägga och analysera fördelningen av anslagen för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv samt studera fördelningsprocessen Rektor/statskontoret UmU fick inga projektpengar för detta. Jeanette kontaktar Ester Roos Engstrand, utredare vid planeringsenheten för att se vad som är möjligt att ta fram. 

2014-12-31 Erbjuda anställda som arbetar med frågor som rör lika villkor och studentkårer normkritisk utbildning, vilket innefattar perspektiv på etnisk tillhörighet

2014-12-31 Temadag om att undervisa tillgängligt Studentcentrum och UPL

2014-12-31 Se över kommunikationen och informationen kring pedagogiskt stöd till nyantagna studenter med avseende på tillgänglighet Studentcentrum

2014-12-31
Arbeta fram en lathund för att undervisa tillgängligt Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

2015

2015-06-30 Utvärdera universitetets satsning på karriärbidrag, meriteringsbidrag samt kvinnliga gästprofessorer ur ett jämställdhetsperspektiv Rådet för lika villkor

2015-06-30 Sammanställa resultat och rekommendationer från de projekt och rapporter inom området jämställdhet som bedrivits vid Umeå universitet sedan 2006 Rådet för lika villkor

2015-06-30 Handlingsplanen för jämställda löner följs upp efter genomförd RALS 2013 och 2014 för att se om planerade åtgärder gett resultat PE

2015-06-30 Undersöka möjligheten att göra en körning av medarbetarenkäten 2014 i syfte att undersöka om anställda upplever att det förekommer skillnader i rättigheter och möjligheter inom Umeå universitet som har samband med etnisk tillhörighet. PE

2015-06-30 Undersöka möjligheten att göra en särskild körning av medarbetarenkäten 2014 i syfte att undersöka hur olika åldersgrupper upplever sina arbetsförhållanden. PE

2015-12-31 Utveckla befintliga och ta fram nya kartläggningsmetoder för arbetet med lika villkor PE

2015-12-31 Skapa regelbundna dialoger med studentkårerna i arbetet med lika villkor PE

2015-12-31 Rådet för lika villkor granskar centralt informationsmaterial för studenter utifrån ett lika villkorsperspektiv Rådet för lika villkor

2015-12-31 Erbjuda anställda som arbetar med frågor som rör lika villkor utbildning i diskrimineringslagen PE

2015-12-31 Erbjuda ansvariga inom studentkårerna utbildning i diskrimineringslagen PE

2015-12-31 Erbjuda anställda som arbetar med frågor som rör lika villkor och studentkårer normkritisk utbildning, vilket innefattar perspektiv på etnisk tillhörighet PE

2015-12-31 För att främja hälsan tar företagshälsovården tillsammans med universitetet fram och genomför ett projekt riktat till anställda kvinnor i åldrarna 30-45 år PE

2015-12-31 Distribuera en mångreligiös kalender. PE

2015-12-31 Samtliga programutbildningar har inslag där studenterna får diskutera och reflektera kring situationer med diskriminering och trakasserier Dekan/ordförande i programråd

2015-12-31 Erbjuda pedagogisk fortbildning inom området genus och mångfald UPL

2015-12-31 Utveckla introduktionsutbildningen för internationella medarbetare PE

2015-12-31 Anlita en svensk organisation för personer med funktionsnedsättning för att ”testa” myndighetens tillgänglighet Tillägnglighetsgruppen

2015-12-31 Kartlägga och åtgärda brister vad gäller tillgänglighet i publika utrymmen och studentarbetsplatser, pentryn både för studenter och anställda samt mötesrum Lokalförsörjningen

2015-12-31 Information och utbildning i attitydpåverkande syfte ges vid internutbildningar för redaktörer för webb respektive intranät samt vid informatörsnätverket KIR

2015-12-31
Erbjuda konsultstöd till institutioner avseende frågor om att undervisa tillgängligt Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

2015-12-31
I den högskolepedagogiska fortbildningen förekommer inslag om att undervisa tillgängligt Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
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Rådet för lika villkor 

141212 
 

Bilaga 3 

Europeiska socialfonden, ESF 
Insatserna inom socialfondsprogrammet 2014-2020 
ska syfta till att: 
 
•  stimulera kompetensutveckling som stärker 

deltagande kvinnors och mäns ställning på 
arbetsmarknaden, 

•  förstärka kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv, 

•  öka övergångarna till arbete bland kvinnor och 
män som står långt från arbetsmarknaden, och 

•  underlätta unga kvinnors och mäns etablering i 
arbetslivet och deltagande i utbildning.  

2 



2

Tre programområden 

•  Programområde 1 – 
Kompetensförsörjning 

•  Programområde 2 –  
   Öka övergångarna till arbete 
 
•  Programområde 3 - 

Sysselsättningsinitiativet för unga 
   (Ej aktuellt för Övre Norrland) 
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Horisontella principer 

  
•  Jämställdhetsintegrering 
•  Tillgänglighet för personer med funktionshinder, 
•  Hållbar utveckling, likabehandling och icke-

diskriminering 
•  Transnationalitet. Fokus på Östersjöområdet 

kommer vara prioriterat inom det transnationella 
arbetet. 

 
 

       
 
 

       (DO 2011) 

 
 
 
 

      

Tidsplan 

•  11-12 december: Övervakningskommittén 
fastställer handlingsplanerna. 

 
•  Januari-mars: De första ta utlysningarna startar. 

Gå till respektive region för uppdaterad 
information om när de regionala utlysningarna 
förväntas starta. 

 
Läs mer på; www.esf.se  
 

      


