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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-03-22

TEKNAT 2020/186

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Utskottet för lika villkor

Tid:

Tisdag 22 mars kl 13:15-15:00

Plats

Zoom-möte

Närvarande ledamöter
Charlotte Platzer Björkman, ordförande
Karin Stensjö, lärarrepresentant, arbetande ledamot
Joëlle Rüegg, samverkansberedningen
Ulf Jansson, forskningsberedningen
Ingemar Kaj, anställningsberedningen
Jonas Fransson, lärarrepresentant
Anke Stüber, doktorandrepresentant, TNDR
Henny Henriksson Larsson, studentrepresentant, UTN
Frånvarande ledamöter
Jörgen Olsson, utbildningsberedningen
Övriga närvarande
Martin Holmberg, lika villkorssamordnare
Eric Sönnert, lika villkorssamordnare, § 5 Nina Almgren, lika villkorsspecialist, HR
Lena Forsell, fakultetshandläggare
§1

Godkännande av dagordningen
Beslut: att godkänna dagordningen.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

§2

Justeringsperson
Beslut: Joëlle Rüegg

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

§3

Remiss – självvärdering av breddad rekryteringtill UKÄ
Charlotte Platzer
Remissen och arbetsgruppens förslag på svar diskuterades. Efter att Björkman
kompletteringar gjorts utifrån mötets synpunkter skickas
förslaget in till fakultetskansliet.

Föredragande:
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§4

Åtgärdsplan för lika villkorsarbete 2021 - språkfrågan
Åtgärdsplanen har två åtgärder som gäller språkfrågan:
1.Inventera ytterligare behov av parallellspråkig information
2. Sammanställa och sprida information/mallar för parallellspråkiga möten inkl. vad som gäller enligt språklagen.
Dagens diskussion rörde främst konflikten att myndighetsspråket
för UU är svenska, samtidigt som UU enligt universitetets
språkpolicy ska använda det mest ändamålsenliga språket.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

Några utdrag ur diskussionen:
 Ska allt vara både på svenska och engelska medför det mycket
extra arbete.
 Vilka krav ställs eg. på våra icke svenska lärare? Utöver
undervisning bör de ju också kunna svenska för att kunna delta
i det kollegiala arbetet - nämnder mm. – samt delta i samverkan
med det omgivande samhället. Om många lärare inte kan
svenska blir bördan större på de övriga.
 Det bästa är nog att det finns bra åtgärder för att alla ska kunna
lära sig svenska. Kanske skulle vara mer prioriterat.
Doktorander skulle t.ex. kunna få tid och kanske även poäng
för svenska-kurser..
 Ett problem att arbetsspråket för de flesta är engelska – så blir
få möjligheter till träning av svenskan.
Utskottet behöver inför fortsatt arbete skaffa sig en bild av hur
språkfrågan ser ut och hanteras inom olika enheter och för olika
grupper.
§5

Remiss Mål och strategier
Charlotte går igenom aktuella områden och tar med sig
kommentarer från mötets diskussion till ledningens hantering
av Mål och strategier.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman,

Några kommentarer från påföljande diskussion:
 Skulle kunna vara tydligare hur UU vill hantera den
språkkonflikt som uppstår när UU ska ha många internationella
samtidigt som alla möten ska hållas på svenska. Vore bra att
lägga till något om stöd till anställda att lära sig svenska.
 Borde vara tydligare krav på att LV ska finnas med i rekryteringsprocessen, t.ex. i formulering av utlysningar. Bra förslag
att undersöka varför sökande tackar nej och hur vanligt det är.
§6

Rapport från ledamöterna
Lika villkorssamordning: Lika villkorssamordnarna deltar i en
utbildningsserie om LV riktad till lärare och studievägledare.
Inst. för informationsteknologi har efterfrågat föreläsningar till
masterstudenter om bemötande mm (som komplement till
introkurserna som mer fokus på lagstiftning). Lika

Föredragande:
Martin Holmberg
Eric Sönnert
Henny Henriksson
Larsson
Anke Stüber
Ulf Jansson
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villkorssamordnarna ska hålla i en utbildning för kansliet senare
i vår samt den första workshopen inom fakultetens
fokusområde lika villkor för programansvariga nu i april.
UTN: Första svarsomgången av diskrimineringsenkäten har
kommit in. De har också ute en enkät i serien ”kaffe för din
åsikt”. Lite speciellt nu när helt digitalt men de har fått in hela
700 svar (normalt kring 300). Frågorna gällde hur det går med
psykisk hälsa, kurser, videobevakning och examinationer under
pandemin. Det kommer en rapport om denna.
TNDR: Har bl.a. tagit upp Mål o strategier.
Forskningsberedningen: De har inte haft uppe något som relevant
för LV sedan sist.
Samverkansberedningen; De har diskuterat Mål o strategier.
Frågan om rekrytering kom upp. När det gäller rekrytering
skulle det behövas information bredare om vilken inverkan
denna kan ha ur ett LV-perspektiv.
AB: Könsbalansen vad gäller sökande verkar vara ganska
oförändrad de senaste åren. AB ska undersöka detta och se om
det finns något mönster.
Fysik: Institutionen genomför en seminarieserie om LV med medel
från UU och teknat. Seminarierna finns även inspelade.
Studenter som håller på med projektarbete inom vissa kurser
har ombetts att titta på genusfrågor inom sina projekt. Detta
gjordes även inom dessa kurser förra året men många ansåg då
att det inte fanns några egentliga kopplingar till genusfrågor.
Rådet för lika villkor: Rådet har arbetat mycket med remisser, bl.a.
rörande antagning av studenter på grund och avancerad nivå.
En viktig del i rådets arbete nu är att få in arbetet i de olika
verksamhetsplanerna.
Lika villkorsspecialist: Håller på att ta fram en utbildning baserad
på de mötesobservationer som gjorts och ska även ta fram en
utbildning om interkulturell kommunikation och kompetens.
Vad gäller arbetsmiljöenkäterna går det att få tillgång till
sammanställningar av resultat på fakultetsnivå – men inte på
inst nivå.
§7

Meddelanden
Inga.

§8

Övriga frågor
UTN undrar om det har gjorts någon enkät om i vilken utsträckning
universitetslärare anser sig vara insatta i LV frågor – känner de att

Joëlle Rüegg
Karin Stensjö
Ingemar Kaj
Nina Almgren
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de har den kunskap de behöver? Ingen kände till någon sådan
undersökning.
Vid protokollet

Lena Forsell

Justeras

Charlotte Platzer Björkman

Joëlle Rüegg

