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Närvarande 

Kjell Jonsson 

Lars Lustig 

Jeanette Lövqvist 

Karin Åberg 

Barbara Giles 

Ieva Eriksson 

Irene Sedlacek 

Barbro Biström 

Irma Olofsson 

Erik Sjödin 

Prorektor, ordförande 

Universitetsdirektör, vice ordförande 

PoU, Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

ST 

SACO 

Umeå studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av: 

-Omvärldsbevakning 

-Regeringens uppdrag till HSV 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Ieva Eriksson jämte ordförande att 

justera dagens protokoll 

3 Presentation av ledamöter Ledamöterna presenterade sig 

4 Rådets uppdrag Ordförande gick igenom de aktiviteter som åligger rådet i 

planen för jämställdhet och likabehandling samt förslaget 

på uppdragsbeskrivning för det strategiska arbetet inom 

området lika villkor.  

 

En diskussion fördes och frågor som kom upp var: 

-Vilka frågor ska rådet arbeta med? 

-Vad har rådet för mål? 

-Vilka strategier ska rådet arbeta utifrån? 

-Breddad rekrytering, ska detta ingå i rådet? 

-Har rådet någon kvalitetssäkrande uppgift? 

-Ska rådets uppgift vara att föreslå processer för 

uppföljning och utvärdering? 

-Revisor för lika villkor? 

-Rådets arbete, proaktivt och reaktivt? 

 

Rådet beslutade att alla deltagare ser över underlagen 

utifrån vilka områden vi ska prioritera och om det behövs  

läggas till något alternativt tas bort något. Vi fortsätter 

diskussionen och arbetet under dagarna den 10-11 oktober. 

 

Rådet beslutade vidare att en marknadsföring av rådets 
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uppstart bör ske. Det görs förslagsvis i universitetets 

nyhetsbrev för anställda samt i Aktum. Jeanette kontaktar 

redaktionen. 

5 Planearbetets organisering 

-identifiering/kartläggning/ 

inventering/begrepp 

Rådet diskuterade följande frågor: 

-Vad finns det för analyser idag och vad behöver vi hjälp 

med av exempelvis planeringsenheten, experter?  

-Vad är referensgruppens uppgift? 

-Vem ska skriva planen? 

-Hur ska tid fördelas? 

-Vad har rådet för resurser? 

Vi fortsätter diskussionen om förslaget om en arbetsgrupp 

under dagarna i Örnsköldsvik, 10-11 oktober. 

6 Fakultetens och institutionernas 

jämställdhetsföreträdare/ombud 

Idag ser arbetet med jämställdhetsfrågor och 

mångfaldsfrågor olika ut både på fakulteter och på 

institutioner. Vissa institutioner och fakulteter har ombud 

för både jämställdhet och mångfaldsfrågor och andra har 

bara för jämställdhet. 

 

Rådet ser behovet av att utöka uppdraget för 

företrädarna/ombuden till att gälla även mångfaldsfrågor.  

 

Frågor som kom upp var: 

-Vilket namn ska ombuden ha? 

-Tid och resurser? 

 

Diskussionen fortsätter under dagarna i Örnsköldsvik, 10-

11 oktober. 

7 Gemensam utbildningsdag för 

rådet/AMK/ombud 

-inventering 

Rådet ser främst ett behov av utbildning inom området 

diskriminering. 

8 Mötet 10-11 oktober Den 10-11 oktober blir det ett lunch till lunch möte. Vi 

kommer att åka tåg till Örnsköldsvik. Information om resa, 

boende, program m.m. kommer att skickas ut via e-post. 

9 Omvärldsbevakning Ieva Eriksson lyfte frågan omvärldsbevakning när det gäller 

rådets deltagande vid konferenser och nätverksträffar etc. 

Rådet anser att det bör upprättas en policy. 

10. Regeringens uppdrag till HSV Högskoleverket har fått ett uppdrag från 

jämställdhetsenheten på utbildningsdepartementet att göra 
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en förstudie om möjligheten att följa upp hur lärosäten 

fördelar det direkta statliga anslaget till forskning ur ett 

jämställdhetsperspektiv. HSV har anlitat Ingegerd Palmér 

för att arbeta med förstudien. Hon kommer att intervjua 

rektor Lena Gustafsson samt budgetchefen Per Ragnarsson. 

 

Vid protokollet  
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