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Riktlinjer för ansökan om medel från Strategigruppen för Lika Villkor (SLV)
Inledning
I syfte att skapa förutsättningar för ett lokalt arbete för att främja lika rättigheter
och möjligheter samt att främja engagemang för lika villkorsfrågor vid LiU initierar
SLV möjligheten att söka centrala lika villkorsmedel.
Under 2019 kan SLV fördela som mest 75 000kr. Normalt beviljas
ansökningar med upp till 20 000 kr per enskild ansökan. Beslut om ansökningar
kommer att fattas av SLV vid sammanträden löpande under året. Ansökningar upp
till 5 000 kr per enskild ansökan kommer att kunna behandlas än mer skyndsamt.
Linköpings universitet (LiU) arbetar med att motverka diskriminering samt
främja lika rättigheter och möjligheter utifrån samtliga diskrimineringsgrunder,
utifrån ett arbetsgivar- och utbildningsanordnarperspektiv (Diskrimineringslagen
2008:567). Detta arbete kallas aktiva åtgärder och samordnas av Lika Villkor.
LiU har även direktiv om att arbeta med jämställdhetsintegrering i syfte att nå de
jämställdhetspolitiska målen, vid LiU kallas detta arbete för Equitas.
I Högskolelagen (1992: 1434) regleras även högskolornas ansvar att arbeta med
breddad rekrytering/breddat deltagande.
För mer information om aktiva åtgärder, jämställdhetsintegreringsarbetet samt
breddat deltagande: https://old.liu.se/insidan/HR-Personal/lika-villkor?l=sv

Riktlinjer för ansökan
SLV välkomnar ansökningar som är i linje med ett aktivt åtgärdsarbete,
jämställdhetsintegreringsarbetet samt arbetet för breddat deltagande. Vi ser gärna
ansökningar som innefattar fler än en diskrimineringsgrund, som är inriktade på
insatser och granskningar som kombinerar flera områden och som kommer många
till gagn.
Enskilda medarbetare, arbetsgrupper, avdelningar, institutioner och fakulteter
samt studentföreningar, sektioner och kårer vid LiU kan ansöka om medel.
Medel kommer inte att beviljas för:
- Mat och dryck i samband med insatsen
- Kostnader som kan hänföras till ordinarie verksamhet vid LiU (ex. ordinarie
forskningsprojekt, undervisning eller anställningar).
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En ansökan ska göras skriftligt och innehålla:
- Målsättning med insatsen
o Syfte (med ev. teoretiska utgångspunkter och frågeställningar)
o Målgrupp
o Hur den är förankrad i ett aktivt åtgärdsarbete/
jämställdhetsintegreringsarbete/breddat deltagande
o Vilka diskrimineringsgrunder som avses
- Hur insatsens genomförande är planerat
- Förväntad effekt på kort och lång sikt
- En plan för utvärdering av insatsen
- En budget för insatsen
o Inklusive ev. medfinansiering
o Ersättning för genomfört arbete såsom arvode
o Andra ev. beviljade medel, m.m.
- Angivelse av kostnadsställe inom LiU som anvisas för utbetalning
- Vara undertecknad av ansvarig person för insatsen
Frågor om ansökan besvaras av koordinator för Lika Villkor via e-postadressen:
likavillkor@liu.se. Ansökningar skickas in till likavillkor@liu.se.

Redovisning av genomförd insats
Efter genomförd insats ska en kortfattad redogörelse av hur tilldelade medel
använts och resultaten av insatsen skickas in skriftligt med utgångspunkt i riktlinjer
för ansökan till likavillkor@liu.se. Sökanden som beviljats medel åtar sig att hålla
en presentation av genomförd insats om det efterfrågas av SLV.

