
Minnesanteckningar styrgruppen jämställdhetsintegrering 12 mars 2018 
Närvarande: Birgitta Alfraeus, Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund, Björn Brorström, Joakim Byvik, 
Hanna Landin, Jenny Johannisson, Anders Stenström och Jörgen Tholin 
 

Anställningsordning och meritering - tidsplan och organisering  
HR är i slutfasen av att slutföra den mindre revideringen av de anställningsordningen och dokumentet 
kring våra regler. De mindre ändringarna av AO har styrelsen fastställts men planen på den större 
revideringen av de båda dokumenten är inte framtaget ännu, det arbetet kommer att påbörjas inom 
kort.  Gruppen hoppas att en plan kan presenteras vid nästkommande möte.  

Information/uppföljning av arbetet med könsbundna studieval 
Linda och Jörgen informerade om projektet med pilotutbildningar. Ett möte i projektgruppen 
genomfördes 21 februari då Kajsa Widegren, från nationella sekretariatet för genusforskning, gav en 
historisk och teoretisk bakgrund. En modell för genomlysning är under framtagande och arbetet 
förväntas starta i maj månad. Projektet har uppmärksammats av sekretariatet: 
https://www.genus.se/nyhet/pilotprojekt-for-en-inkluderande-hogskola/  och även av BT.  

Jämställdhetsintegreringsarbetet i akademierna, vad och hur? 
Ann-Sofie har initierat ett samverkansmöte mellan akademichefer och controllers för att diskutera hur 
arbetet med jämställdhetsintegrering kan och ska genomföras i respektive akademi.  
Jämställdhetsintegrering kommer att vara ett område som tas upp i kommande rektorsdialoger.  Ann-
Sofie tipsade även om det arbete som Malmö universitet har påbörjat kring verksamhetsplanering och 
jämställdhetsintegrering. Arbetet skickas ut till gruppen och diskuteras vid nästa möte. Eventuellt kan 
vi bjuda in någon från Malmö att delta på ett möte i vår.  

Övrigt  
Jämställdhetsmyndigheten har begärt in samtliga lärosätens årsredovisningar för att analysera hur 
jämställdhetsarbetet bedrivs och skrivs fram. Samma myndighet har också kallat till nätverksträff för 
samordnare i vår. Linda deltar 

Tisdag 13 mars startar kurs i jämställdhetsintegrering i praktiken med 9 anmälda deltagare.  

Nästa träff:  
27 mars kl. 9-10 (för de som kan) 

/Linda 
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