
Minnesanteckningar styrgruppen jämställdhetsintegrering 6 september 
2017 
Närvarande:, Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund, Björn Brorström,  Jenny Johannisson, Lolo 
Lebidinski, Elena Pettersson, Jörgen Tholin och Anders Stenström. 
 

Tematräffar 
Nationella sekretariatet erbjuder under hösten två tematräffar inom området jämställdhetsintegrering  
med olika fokus. Till tematräff utbildning 20 september är tre anmälda: Åsa Haggren A1, Marie 
Hjalmarsson A3, och Kristina Nässén, A2. Gruppen bestämde att till nästa träff, kring resursfördelning, 
26 oktober åker Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund, Anders Stenström och Jörgen Tholin och. Linda 
anmäler och mailar information till övriga.  

En diskussion följde angående hur vi tar tillvara på den information som kommer fram på tematräff 
utbildning. Vi beslutade att uppmana akademichefer att se till att respektive representant får tid i 
akademins ledningsråd. Vi tror också att utbilningsrådet kan vara ett bra forum för att sprida 
erfarenheter och för att diskutera åtgärder. Även ett samlat tillfälle i ledningsrådet kan vara aktuellt.  

GEM 
Björn och Linda informerade om kommande GEM 11 november kring värdegrund. Gruppen uttryckte 
önskemål om att knyta an till arbetsmiljöfrågor och att ha ett tydligt syfte med GEM:et.  

Enligt tidigare möten har vi planer på ett GEM våren 2018 som ska röra jämställdhet. Till detta GEM 
bör vi ha några konkreta aktiviteter att informera om och kanske bjuda in någon extern föreläsare.  

Pågående arbete 
Linda informerade om att jämställdhetsintegreringen ska lyftas på VSL i oktober. Gruppen efterlyser 
konkreta projekt. En diskussion följde kring könsbundna utbildningar. Jörgen tar med frågan till 
utbildningsrådet och förslaget är att en utbildning från varje akademi blir pilotprojekt där både form och 
innehåll kan diskuteras (och problematiseras). Utöver detta ska jämställdhetsaspekterna integreras i 
ordinarie verksamhet och det ligger i linjechefernas ansvar att diskutera bemötande och normer i såväl 
utbildningsmiljöer som i personalgrupper.  

Övrigt 
Björn informerade om ett förestående möte kring utredningen av resursfördelning.  

Nästa möte: 

16/10 kl 13-14  
 

/Linda 
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