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Närvarande 

Kjell Jonsson 

Yvonne Andersson 

Jeanette Lövqvist 

Lina Rolén Nordin 

Barbara Giles 

Ieva Eriksson 

Anna Swärd-Bergström 

Irene Sedlacek 

Mimmi Alm 

Emma Strömberg 

Fanny Zetterlund 

 

Ordförande 

Vice ordförande 

PoU, Samordnare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Universitetsbiblioteket 

ST 

SEKO 

Umeå studentkår 

Umeå medicinska studentkår 

  

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av: 

- Likabehandlingsplaner på institutionerna 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Mimmi Alm jämte ordförande 

att justera dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 

4 Information om budget Yvonne Andersson informerar att budgeten för 2014 

inte innehåller någon utökning av driftmedlen för 

området lika villkor. Det kan därför finnas behov av att 

se över antalet planerade aktiviteter under 2014. Mer 

information presenteras när budgetprocessen är 

beslutad 

5 Plan för lika villkor Information från möte med rektor 131218 angående 
utkast till plan för lika villkor 2014-2015. Rektor har 
föreslagit att samtliga aktiviteter flyttas till en tabell i 
slutet av planen samt att universitetsledningen läggs in i 
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beskrivningen av rådet för lika villkors roll och 
uppgifter. 

Rådet diskuterade planen och föreslog mindre 
korrigeringar. Rådet föreslog också att målet om 
kommunikation och information borde slås ihop med 
målet om att utveckla hemsidan samt att språk och 
ordval bör ses över i hela planen. En anvisning som 
tydliggör hur fakulteter, institutioner och enheter ska 
använda planen i sitt arbete borde skrivas in. 
Förbättringen av kvalitén i rekryteringsprocessen borde 
gälla fler befattningar än professorer. Rådet diskuterar 
att företrädarna för lika villkor och HR-stödet kan vara 
behjälpliga i rekryteringsprocessen samt att vidare 
arbete inom området kan preciseras i nästa plan för lika 
villkor.  

Rådet föreslår ytterligare aktiviteter: 
-rådet ska granska utbildningskatalogen för studenter ur 
ett lika villkorsperspektiv 
-undersöka eventuella problem som kan relateras till 
ålder 
- utveckla en resursgrupp med forskare som knyts till 
rådet för lika villkor  

6 Uppdatering av processen 
angående revideringen av 
handläggningsordningen 

 

Presentation av revideringsarbetet. Revideringen är i 
slutfasen och handläggningsordningen ska vara klar 
under våren, dock senast vid den tidpunkt då planen för 
lika villkor börjar gälla.  

 

7 Skyltar på dam- och 

herrtoaletterna 

Diskussion fördes om för- och nackdelar med att 
avlägsna skyltar på dam- och herrtoaletter inom 
universitetet. Rekommendationen från rådet är 
lokalförsörjningen i samband med de planerade 
ombyggnationerna ser över möjligheterna till en 
förändring av de könsuppdelade toaletterna. 

 

8 Temavecka i samband med 

den internationella 

kvinnodagen den 8:e mars 

Umeå studentkår informerar om den planerade 
temaveckan och eftersöker tips om föreläsare. 
Föreläsningarna är öppna för alla anställda och 
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studenter, rådet för lika villkor hjälper till med 
marknadsföring av temaveckan.  

 

9 Likabehandlingsplaner på 

institutionerna 

Institutionerna redovisar sitt arbete med lika villkor 
både vad gäller anställda och studenter i 
verksamhetsplanen. Det behövs inte göras en särskild 
likabehandlingsplan. Prefekten är ansvarig för att 
arbetet bedrivs på institutionen 

 

Vid protokollet  
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