
 

 

Minnesanteckningar styrgrupp jämställdhetsintegrering 7 mars 
Närvarande: Karl-Fredrik Ahlmark, Birgitta Alfraeus, Wilma Alvaeus, Ann-Sofie Axelsson, Linda 
Borglund, Jenny Johannisson och Lolo Lebedinski   
 
Vi hälsade fackliga representanter, Karl-Fredrik Ahlmark, SACO och Lolo Lebedinski, ST välkomna 
till gruppen och gjorde en kort presentationsrunda.  
 

Tidsplan 
Linda redogjorde för tidsplanen. 15 mars ska ett utkast till handlingsplan vara inskickat till 
Nationella sekretariatet för genusforskning. 15 maj ska den vara färdigställd. Innan dess bör 
information ges på lilla samverkansgruppen och planen bör diskuteras i ledningsrådet. Utkastet 
som skickas till sekretariatet läggs ut på webben efter 15 mars och alla, medarbetare och 
studenter, kan därmed ge synpunkter och förslag till åtgärder. En förtydligande görs om att det inte 
är ett remissförfarande och att utvecklingsområdena ligger fast. Linda utformar en tidsplan efter 
mötet i nätverket för jämställdhetsintegrering 9 mars.  
 

Förslag till handlingsplan 
Förslaget till handlingsplan diskuterades med fokus på genomförande, mål, aktiviteter och 
ansvarsfördelning. Gruppen enades om att ansvaret för att genomföra aktiviteter bör och ska ligga 
ute i verksamheten. Detta beskrivs i avsnittet genomförande och hur handlingsplanen ska fungera 
som ett styrdokument. Det är dock viktigt att beskriva att chefer kan få stöd i arbetet med planen 
och att styrgruppen är ansvarig för detta, vilket förs in i handlingsplanen.. En tydligare formulering 
kring hur verksamheten ska jämställdhetsintegreras i form av skrivningar i styrdokument, och i 
exempelvis kvalitetssystem efterlystes. Linda tar med sig frågan till nätverket för att ta reda på hur 
andra lärosäten tar sig an uppgiften. Skrivningen kring åtgärden anställningsordning formuleras om 
till att omfatta att se över värdering av meriter generellt. Likaså skrivs åtgärden kring 
lönekartläggning om då den uppfattades som alltför styrande. Övriga kommentarer och synpunkter 
som inkommer via mail tar Linda i beaktande. 

Övrigt 
Det extrainsatta GEM:et diskuterades utifrån närvaro. Det konstaterades att verksamhetsstödet var 
välrepresenterat, men att det var en underrepresentation av disputerad personal och av män.  
 
/Linda 


