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Strategigruppen för lika villkor sammanträder
Tid:

Onsdagen den 2017-02-15 kl. 13:15-16:00

Lokal:

Hus Origo, konferensrum 2 (Campus Valla)

Närvarande:
Folke Sjöberg
Kajsa Holmgren Peterson
Vivian Vimarlund
Susanne Kreitz-Sandberg
Axel Lund
Linnéa Lundström
Douglas Scott
Caroline Kelly
Ulrica Engdahl-Tollin
Johanna Forsell
Anne-Charlott Callerstig

Ordförande/Prorektor
Medicinska fakulteten
Tekniska fakulteten
Utbildningsvetenskap
Consensus
StuFF
Resursgrupp etnicitet & religion
Resursgrupp jämställdhet & genus
Resursgrupp sexuell läggning och könsidentitet/uttryck
HR-specialist, lika villkor
Koordinator Equitas

Alma Persson

Projektledare webbutbildningen

Andreas Motel-Klingebiel
Maria Wallgren
Ina Jansson
Katarina Eriksson

Resursperson ålder
Filosofiska fakulteten (ersätter Karin Axelsson)
LinTek
Resursgrupp funktionsnedsättning

Ej närvarande:

Justeras datum: __________________

Johanna Forsell
(sekreterare)

LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Folke Sjöberg
(ordf./justerare)
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1.

2.

Meddelanden
-

Föregående protokoll, inga kommentarer.

-

Information om bemanning på den centrala lika villkorsfunktionen under
våren 2017 redogjordes för. Istället för en vikarie för Kristina så kommer
medel att nyttjas för köp av tjänster för att både avlasta den centrala lika
villkorsfunktionen liksom utveckla lika villkorsarbetet.

Jämställdhetsstatistik
-

3.

4.

En genomgång av På tal om lika villkor vid Linköpings universitet 2017
genomfördes. Statistikmaterialet kommer att bli helt färdigställt under v. 9 och
skickas därefter ut internt i organisationen.

Equitas
-

Anne-Charlott Callerstig återkopplade kort om seminariet (20/12 2016) som
behandlade den förstudie som genomförts inom ramen för
jämställdhetsintegreringsarbetet. Anne-Charlott kommer att bjudas in av SLV
senare under våren för vidare genomgång.

-

Diskussion kring organisering och planering av LiU:s
jämställdhetsintegreringsarbete. En plan ska skickas in till Nationella
Sekretariatet den 15.e mars, samt till regeringskansliet den 15.e maj.
Frågan bordlades till ett extrainsatt SLV-möte den 27.e februari.

Aktiva åtgärder
-

Johanna Forsell information kort om vårens utvecklingsarbete avseende aktiva
åtgärder. En referensgrupp bestående av lika villkorsombud, centrala
arbetsmiljöombud, HR-konsult, enhetschef och studiesocialt ansvariga träffas
vid några tillfällen under våren för att diskutera integrering av arbetsmiljö och
lika villkor, organiseringen av aktiva åtgärder och stödmaterial.

-

Johanna Forsell informerade om att rektorsbeslut för handlingsplaner (lika
villkor, arbetsmiljö och miljö) är under revidering i syfte att motsvara
förändringarna i diskrimineringslagen och kommer att behandlas i SLV under
våren. Ny handlingsplaner ska upprättas under hösten 2017. Mer information
och ställningstaganden för SLV kommer att komma under våren.
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-

5.

6.

Insamling av statistik över medarbetar- och studentärenden vid LiU.
Frågan bordlades till SLV-sammanträde 29.e mars.

Webbutbildning
-

Alma Persson, projektledare och lektor på TEMA, gav en kort
presentation av sig själv och den planering som finns för
webbutbildningsarbetet. Alma Persson och Johanna Forsell kommer att arbeta
med webbutbildningen löpande under våren.

-

Vid strategidygnet 20-21.e juni så kommer webbutbildningen visas för SLV.

Rekryteringsmål för nyrekryterade läkare vid Linköpings universitet
2017
- För kännedom

7.

Påminnelse om SLVs mötestider vt 2017
Sammanträden för vårterminen:
29/3 kl.13:15-16:00
10/5 kl.13:15-16:00
Strategidygn: 20-21/6 kl.12:00-13:00 (dygn) 2017

8.

Utskicksdatum 2017-10-25
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Övriga frågor
Inga övriga frågor

Enligt uppdrag
Johanna Forsell

