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Strategigruppen för lika villkor sammanträder
Tid:

Onsdagen den 2017-03-29 kl. 13:15-16:00

Lokal:

Hus D, konferensrum C (Campus Valla)

Närvarande:
Folke Sjöberg
Kajsa Holmgren Peterson
Katarina Eriksson
Susanne Kreitz-Sandberg
Axel Lund
Linnéa Lundström
Ina Jansson
Maria Wallgren
Caroline Kelly
Johanna Forsell

Ordförande/Prorektor
Medicinska fakulteten
Resursgrupp funktionsnedsättning
Utbildningsvetenskap
Consensus
StuFF
LinTek
Filosofiska fakulteten (ersätter Karin Axelsson)
Resursgrupp jämställdhet & genus
HR-specialist, lika villkor

Ej närvarande:
Andreas Motel-Klingebiel Resursperson ålder
Vivian Vimarlund
Tekniska fakulteten
Ulrica Engdahl-Tollin
Resursgrupp sexuell läggning och könsidentitet/uttryck

Justeras datum: __________________

Johanna Forsell
(sekreterare)

LINKÖPINGS UNIVERSITET
SLV

Folke Sjöberg
(ordf./justerare)

2017-03
FÖREDRAGNINGSLISTA
SLV 2017-3
2(3)

1.

2.

Meddelanden
-

Föregående protokoll, inga kommentarer.

-

Folke Sjöberg informerar om att han lämnar posten som pro-rektor fr.o.m.
30/6 och kommer att gå tillbaka till sitt kliniska arbete på Region
Östergötland. En efterträdare på 100% kommer att rekryteras under våren.

-

Douglas Scott har begärt utträde som representant i SLV för resursgruppen
etnicitet och religion (är dock fortfarande medlem i resursgruppen).
En representantförfrågan skickas till övriga medlemmar i resursgruppen.

Equitas
-

En återkoppling från remissrundan av Equitas handlingsplan gavs.

-

Ny organisering av jämställdhetsintegreringsarbetet diskuterades.
Fakulteterna föreslås få ett ansvar i kommande jämställdhetsarbete, och gärna
tillsammans med de institutioner som visat intresse för Equitas. IDA, IEI och
ev. TEMA föreslås diskutera sina planerade initiativ med respektive fakultet.
Folke Sjöberg förankrar detta i lednings- och prefektledningsråd under april.
Förslaget om utvecklingsgrupp för arbetet tas inte med i detta skede i
planeringen, utan får beaktas efterhand vid behov och intresse.
Strategidygnet den 20-21/6 föreslås handla om
jämställdhetsintegreringsarbetet. SLV:s fakultetsrepresentanter föreslås att vid
strategidygnet presentera vilka aktiviteter som avses prioriteras inom ramen
för fakulteternas och institutionernas verksamheter.

3.

-

Information om att rekryteringen av ny koordinator är slutförd, Desirée
Ljungcrantz (f.n. TEMA) påbörjar anställningen fr.o.m. 1/5.

-

Tjänstekonstruktionsenkäten för lektorer vid LiU kommer att skickas ut under
våren och det praktiska arbetet genomförs med hjälp av en PA-student.

Aktiva åtgärder
-

Information om vårens utvecklingsarbete avseende aktiva åtgärder gavs.
En referensgrupp har bidragit till analysarbetet med fokus på organisering,
stöd i arbetet samt integrering av arbetsmiljö och lika villkor.

-

Ny organisering av LiU:s aktiva åtgärdsarbete fastställdes, och ska i nästa
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skede förankras hos universitetsdirektör innan beslut fattas av rektor.
-

4.

Vägledning för hantering av kränkande behandling vid LiU
-

5.

Information om att en enkät till lika villkorsombud har gått ut med frågor om
förutsättningar och arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet genomförs med hjälp
av PA-student.

Information om ny vägledning.

Övriga frågor
-

Arbetet med lika villkors webbutbildning fortlöper och vid nästa sammanträde
kommer utbildningsupplägget att presenteras. Eventuellt kommer en extern
webbyrå att anlitas för att ta fram en kort (3 min) film som en introduktion till
Lika Villkor.

Enligt uppdrag
Johanna Forsell

