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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

fakulteten 

Utskottet för lika villkor 

PROTOKOLL  

Sammanträdesdag  

2022-10-04 

TEKNAT 2022/235 

Tid: Tisdag 4 oktober 2022 

Plats Södra fakultetsrummet, Ångströmlaboratoriet,  

kl. 13:15-15:00  

Närvarande ledamöter 

Charlotte Platzer Björkman, ordförande 

Joëlle Rüegg, samverkansberedningen 

Ulf Jansson, forskningsberedningen 

Jonas Fransson, lärarrepresentant 

Karin Stensjö, lärarrepresentant, arbetande ledamot 

Ingemar Kaj, anställningsberedningen 

Jörgen Olsson, utbildningsberedningen 

Kajsa Wengelin, studentrepresentant 

Frånvarande ledamöter (adjungerade med närvaro och yttranderätt) 

Vakant, doktorandrepresentant 

 

Övriga närvarande 

Lena Forsell, fakultetshandläggare 

Nina Almgren, lika villkorsspecialist 

Martin Holmberg, lika villkorssamordnare  

Elin Lundkvist, lika villkorssamordnare  

 

§ 1 Godkännande av dagordningen 

Beslut: att godkänna dagordningen. 
 

Föredragande:  

Charlotte Platzer 

Björkman 

§ 2 Justeringsperson 

Beslut: att utse Ulf Jansson att justera protokollet. 
 

Föredragande:  

Charlotte Platzer 

Björkman 
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§ 3 Åtgärdsplan 2022 - Inventering av internationella studenters 

situation och behov 

a) Kajsa, Laleh och Martin har funderat på hur detta kan göras och 

föreslår en campustur med verkstäder efter studietid. Tanken är 

att använda de aktiva lärorummen och inbjuda de internationella 

UGA-studenterna att diskutera fritt vad de saknar / behöver. 

Förhoppningsvis ger detta större respons än en enkät.  

Utifrån det som kommer fram på verkstäderna gör Kajsa och 

Laleh en sammanställning om vilka problem studenterna stött 

på, vilken hjälp de fått, vilken hjälp de skulle velat ha etc. 

Utskottet stödde förslaget och det kommer att genomföras under 

hösten. 

 

b) Åtgärden rörande internationella studenters behov i 

åtgärdsplanen omformuleras inför 2023 när verkstäderna och 

sammanställningen är klara. Det är också viktigt att stämma av 

vad som sker inom detta område på andra nivåer inom UU så 

det inte blir dubbelarbete. T.ex. har teknat en ”andra” reception 

för utländska studenter v. 46-48. 

 

 

 

Föredragande: 

Kajsa Wengelin, Laleh 

Aftabi, Elin Lundkvist, 

Martin Holmberg 

 

Charlotte Platzer  

Björkman 

§ 4 Förslag till Lika villkorstext i VP 2023 

Fakultetens uppdrag till utskottet för lika villkor i VP2023 

diskuterades. Den tidigare punkten om att gynna inlärning av 

svenska togs bort eftersom detta arbete påbörjats under 2022. 

Punkten om chefsutbildning ändrades till att även inkludera 

uppföljning (1.). En ny punkt om krav att introduktion till lika 

villkor ska ges på alla masterprogram adderades (2). Punkterna 3 

och 4 behölls som tidigare. (Numreringen innebär inte någon 

prioritetsordning).  

1. Att ta fram förslag till hur uppföljning av chefsutbildning 

för avdelningsföreståndare och andra linjechefer kan göras 

samt hur lika villkor kan ingå i dessa utbildningar 

2. Att följa upp att introduktion till lika villkor ges på samtliga 

masterprogram, på samma sätt som nu görs på kandidatnivå  

3. Att ta fram förslag till hur lika villkorsaspekter kan hanteras 

bättre inom ramen för rekryteringsprocesserna.  

4. Att upprätta en årlig aktivitetsplan för fakultetens arbete 

med lika villkor. 

 

 

 

Föredragande: 

Charlotte Platzer  

Björkman 

 

 

§ 5 Rapport från ledamöterna 

Karin Stensjö: Utskottet ska i samarbete med Tur anordna ett 

seminarium  ”Gender in the science classroom”, 26 oktober. 

TUR vill gärna samarbeta mer med utskottet.  

Nästa ombudsmöt blir 9 november med samma tema som 

seminariet ovan.  

 

Föredragande: 

Karin Stensjö 

Nina Almgren 

Martin Holmberg 

Joëlle Rüegg 

Ulf Jansson 

Jörgen Olsson 
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Kemin genomför seminarier kopplade till utbildning bl.a. för de 

labblärare som inte fått pedagogisk utbildning (frivilligt).  

Lika villkorsspecialist: Planen på jämställdhetsintegrering har varit 

ute på remiss och svaren ska hanteras.  

Den 14 november blir det ett rektorsseminarium på temat för 

den nationella prevalensstudien: ”Genusbaserad utsatthet och 

sexuella trakasserier”.  Även lika villkors-halvdagen den 8 

november ska ha detta tema. HR undersöker möjlighet att göra 

en rapport med de data ur studien som rör Uppsala. Det blir en 

uppföljningsstudie 2025. 

Lika villkorssamordnare: Martins tjänst är utannonserad och lika 

villkor är nu inskrivet i tjänstebeskrivningen. Förhoppningsvis 

kan den som anställs hinna gå parallellt med Martin under 

våren.  

Lika villkorsmoment i introduktionskurserna pågår för fullt. 

Många studenter med särskilda behov har börjat i höst så lika 

villkorssamordnarna har svårt att hinna med. Det har dessutom 

varit ovanligt svårt att få in anteckningsstöd (från andra 

studenter).  De har också stött på problem med att få fram 

specialmaterial för ett antal studenter.  Det är generellt 

institutionernas ansvar att ordna de verktyg som behövs för 

studenter med särskilda behov, men kan bli orimligt om t.ex. 

dyra maskiner för t.ex. textläsning som används av en student 

på den institutionen. Vissa verktyg/instrument borde finna på 

central nivå – och också kompetensen att använda dessa. 

Samverkansberedningen: har pratat om kommunikationsplanen – 

bl.a. hur kunna rekrytera tjejer till teknikämnen och studenter 

fån studieovana miljöer. Eftersom inte kan få fram data på vilka 

miljöer/länder studenterna kommer ifrån är det svårt att följa 

upp rekryteringsarbetet. Går dock att få fram vissa data ur UUs 

mångfaldsrapporter, men teknat valde senaste gången att inte 

inkludera studenter i rapporten.  

Forskningsberedningen: har diskuterat jämställdhetsintegrering – 

vikten med förbättrad utbildning för alla.  

Utbildningsberedningen: har också diskuterat jämställdhets-

integrering samt medarbetarpolicyn.  

Jonas Fransson: Karin Schönning och Petra Jönsson har börjat en 

seminarieserie om "Equal Opportunities and Unconscious 

Bias", som hela teknat är inbjudna till. Detta var ett av de lika 

villkors-projekt som beviljades medel av fakulteten 2021.  

UTN: håller på med utvärdering av mottagningarna (UTN 

utvärderar alla sina sociala event). Enkäten är ute och svaren 

sammanställs senare i höst.  

Ordförande: Förra terminens brist på tentaplatser för studenter med 

särskilda behov har lyfts och byggnadsavdelningen arbetar med 

det.  

Rådet för lika villkor: säkerhetsavdelningen erbjuder kurser om 

hot och våld. Rådet har diskuterat medarbetarpolicyn – vissa  

ansåg att den borde vara skarpare.  

Utlysning har gjorts av årets lika villkorsmedel.   

 

Jonas Fransson 

Kajsa Wengelin 

Charlotte Platzer 

Björkman 
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§ 6 Meddelanden 

Inga meddelanden.  

 

 

 

 

§ 7 Övriga frågor 

Frågan ställdes om det finns något vi kan göra för att stötta teknats 

iranska studenter med tanke på läget i Iran. Studenterna har 

dock redan lyft frågan i rektorsrådet så vi avvaktar eventuella 

centrala beslut.  

 

 

 

Vid protokollet 

Lena Forsell 

Justeras

 Charlotte Platzer Björkman 

 

 

Ulf Jansson 


