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ST 
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Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av:  

- Regel - organisering av handläggare- och företrädare för lika villkor 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Andreas Sandström jämte ordförande att 

justera dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna med tillägget att ytterligare en 

Temadag om kritiskt förhållningssätt till jämställdhet bör anordnas då 

tidpunkten för utbildningsdagen kanske låg lite fel i förhållandet till att 

alla företrädare inte är utsedda ännu. 

4 Lika villkor – aktuellt 

läge 

Yvonne redogjorde för läget inom området lika villkor. Lina Rolén 

Nordin har visstidsanställts för att arbeta med att ta fram planen för 

jämställdhet och likabehandling. Universitetsledningen kommer under 

två halvdagar, en i höst och en till våren, att delta i en utbildning inom 

området Lika villkor med fokus på ledningens strategiska roll i relation 

till betydelser av genus i organisationen.  

5 Plan för lika villkor Rektor och universitetsledning har beslutat om inriktning dvs. det ska 

vara en plan för jämställdhet och likabehandling på central nivå. 

Planen ska följa verksamhetsplanen vilket innebär att den kommande 

planen för lika villkor gäller fr.o.m. 140501 t.o.m. 151231. Fakulteterna 

och institutionerna/enheterna redogör för sitt arbete med lika villkor i 

verksamhetsplanen. Arbetet bör utgå ifrån Vision 2020 och dess 

delmål, de mål som finns i UmU:s centrala plan för lika villkor och den 

egna verksamhetens specifika behov och förutsättningar. Mål och 

åtgärder ska konkretiseras i verksamhetsplanen 

 

Yvonne och Jeanette informerade om planerat upplägg och tidsplan 

när det gäller arbetet med att ta fram planen för lika villkor. Efter 

diskussion föreslår rådet vissa justeringar i tidsplanen.  Jeanette tar 

http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/lika-villkor/policy?l=sv
http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/lika-villkor/policy?l=sv
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med sig dessa förslag och gör ändringar i tidsplanen. Rådet beslutar att 

de två kommande mötena, den 25 oktober och den 28 november 

förlängs så att rådet får möjlighet att diskutera eventuella frågor kring 

arbetet med planen. Tiderna för dessa två möten blir 8.30 – 13.00, 

inkl. lunch.  

 

Rådet lyfte frågan om hur planen ska följas upp. Rådet anser att det är 

viktig att planen för lika villkor ingår i den ordinarie uppföljningen och 

att det sker en kontroll och utvärdering av hur enheterna och 

institutionerna arbetar med dessa frågor. Yvonne tar med sig frågan till 

planeringsenheten. 

 

Rådet föreslår att planens uppbyggnad/struktur ska följa LIU:s modell 

d.v.s. att varje område/diskrimineringsgrund beskrivs var för sig och 

att de övergripande målen läggs under varje diskrimineringsgrund.  

 

Samordnarna får till uppdrag att skriva fram ett förslag utifrån någon 

av diskrimineringsgrunderna. Förslaget diskuteras på nästa rådsmöte.   

 Regel-organisering av 

handläggare- och 

företrädare för lika 

villkor  

Det finns ett stort behov av att klargöra företrädarnas uppdrag. 

Karin informerade om att Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer 

att samla alla prefekter vid fakulteten och påbörja arbetet med att 

formulera uppdraget till företrädarena. Alla deltagare i rådet tyckte att 

det var en bra idé och ett bra sätt att arbeta. Kanske är detta arbetssätt 

något som de andra fakulteterna kan ta efter? 

 

Vid protokollet  
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