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Närvarande 

Kjell Jonsson 

Yvonne Andersson 

Jeanette Lövqvist 

Lina Rolén Nordin 

Karin Ågren 

Barbara Giles 

Charlott Nyman 

Irene Sedlacek 

Ann-Kristin Olovsson 

Emma Strömberg 

Fanny Zetterlund 

 

 

Ordförande 

Vice ordförande 

PoU, Samordnare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

SACO 

ST 

SEKO 

Umeå studentkår 

Umeå medicinska studentkår 

  

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragslistan fastställs. 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Irene Sedlacek jämte ordförande 

att justera dagens protokoll. 

3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

4 Information från 

nätverksträff med 

företrädarna för lika villkor 

Information om tjänsten för lika villkor, ny samordnare är 

Agnes Lundgren, sociologiska institutionen/UCGS. Lina 

Rolén Nordin slutar den sista maj. Information om 

nätverksträffen för handläggare och företrädare för lika 

villkor som ägde rum den 25 april kl.11-13. Vid 

nätverksträffen diskuterades det bifogade dokumentet 

”Handledning för företrädare för lika villkor”, företrädarna 

diskuterade även behovet av utbildningar och 

kompetensutveckling.  

5 Handledning för företrädare 

för lika villkor, Bifogad 

Tydliggöra att detta är förslag och exempel och att vi bör ta in 

synpunkter från företrädare inför framtagande av nästa plan. 

Lägga till punkten ”delta i verksamhetsplanering”. Flera 

synpunkter på aktiviteter för studenter, bland annat att lägga 
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”Handledning för företrädare 

för lika villkor”. 

till ”undersöka i vilken grad schemaläggning, obligatoriska 

inslag och tentamen läggs på kvällstid/helg”. Diskussion om 

att det inte är aktuellt med en handledning till 

prefekter/chefer, men att deras ansvar finns i 

chefskontrakten. Diskussion om att det är viktigt att bygga 

upp en informationsbank på intranätet. Rådet för lika villkor 

fastställer handledningarna för företrädare och handläggare 

för lika villkor den 4 juni och lägger upp dokumenten på 

intranätet. Handledningarna ska uppdateras löpande för att 

vara användbara och aktuella. 

6. Plan för lika villkor Plan för lika villkor fastställdes av rektor den 6 maj 2014. 

Information om att en ny version ska läggas upp på 

intranätet, som är korrekturläst och har en annan framsida, 

en illustration har köpts för ändamålet. Diskussion om budget 

för rådet och om att det behövs budgetplanering inför nästa 

år. Budget för rådet tas upp och diskuteras vid nästa 

rådsmöte, den 4 juni. Planen för lika villkor ska tas upp på 

chefs- och prefektmötet den 27 maj. Planen har skickats ut i 

Nyheter för anställda, Chefsnytt och Nyheter för studenter. 

Planen för lika villkor finns nu under ”regler och riktlinjer” på 

Aurora. Förslag om en öppen informationsträff  i början av 

juni för alla intresserade med en genomgång av planen, 

aktiviteterna och handledningen för företrädare. Förslag om 

att införa avstämningsmöten inom rådet och stämma av 

aktivitetsplanen i Plan för lika villkor varje höst och vår. En 

första genomgång ska ske i september 2014, en andra 

genomgång i januari 2015.  

7. NMI-frågor Diskussion om möjligheten att genomföra förändringar av 

enkätfrågorna, mindre förändringar möjliggör jämförelser. 

Information om att upphandling pågår men att processen 

beräknas vara klar inom några veckor. Diskussion om 

möjligheten att göra specialkörningar. Redovisning av Lina 

Rolén Nordins synpunkter på enkätfrågorna, Rådet beslutar 

att ställa sig bakom förslagen.  

Diskussion om vikten av att införa frågor om ledarskap. 

Förslag om att införa frågor som undersöker om medarbetare 

har kännedom om styrdokument/beslut på ledningsnivå. 

Diskussion om att en bakgrundsvariabel också kan vara om 

medarbetare har äldre som de tar hand om. 
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8.  Studiebarometern Information om att en arbetsgrupp arbetar med 

enkätfrågorna och att Rådet har möjlighet att förslå 

förändringar till höstens enkät. Redovisning av Lina Rolén 

Nordins och Emma Strömbergs synpunkter på enkätfrågorna, 

Rådet beslutar att ställa sig bakom förslagen. Lina Rolén 

Nordin och Emma Strömberg lyfter förslagen i 

arbetsgruppen.  

9. Trakasserier på nätet Information om hearing som ägde rum den 10 mars då Kjell 

Jonsson och Yvonne Andersson deltog. Diskussion om vikten 

av att samtala och lyfta frågan, den kan exempelvis diskuteras 

vid nätverksträffar. Diskussion om det finns ett behov av 

policys, riktlinjer och handlingsplan för att förhindra 

trakasserier på nätet. Diskussion om vikten av att kartlägga 

förekomsten av problemet genom medarbetarenkäten.  

10. Mandatperioden för 

deltagare i rådet 

Information om att mandattiden för deltagarna i rådet går ut 

den 30 juni. 

11. Datum för höstens möten Nytt förslag på datum skickas ut till mötet den 4 juni. 

   

 

Vid protokollet  

 

 

 

Jeanette Lövqvist 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Irene Sedlacek 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 

 


