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1. BASFAKTA

1.1 Verksamhetsplan
Övergripande riktlinjer Êor arbetet med jämställdhet och mångfald återfinns i LTHs
strategiska plan (2017-2026) vilket bl a anger att jämställdhet och mångfald ska vara

en naturlig del av organisationen samt att reþteringsstrategin ska bygga på

kompetens och fornyelse som stöds av arbetssätt som är baserat på jämstálldhet,

mångfald, internationalisering och breddad rekrytering. (Strategisk plan, LTH/Lunds
tekniska högskola/Lund universitet).

Verksamhetsplanen är ett årig dvs gäller from 2019-01-01 tom 2019-12-31.
Ny/reviderad JäLM plan ska füredras for LG JäLM, LG LTH och rektor senast

oktober 2019 och beslutas senast i november/december 2019.

1.2 Godkännande
Verksamhetsplanen for;aLtv't 2019 har godkänts av nedanstående rektor, i närvaro av

kanslichef Veronica Gummesson, efter föredragning av personalstrateg Jeffrey Armstrong.

Lund 2018-12-

Viktor Öwall, rektor
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2. INLEDNING
Arberet med jämställdhet, likabehandling och mångfald fläLM) ska vara inriktad på

att samtliga anstállda och studenter ska ges samma ftirutsättningar für
karriärmöjligheter, personlig uweckling och studier. fubetet med jämställdhet,

likabehandling och mångfald vid LTH ska vara en del av det dagliga arbetet samt

utgöra etr naturligt och hållbart inslag i strävan att tillse att vår fakultet utgör en väl

fungerande arbetsplats och studiemiljö.

2.1 JäLM statistik 2018
JäLM statistik tas fram varje kvartal (januari, april, juli och oktober) f,or LTH, samt för
hela LTH (inkl insitutioner) l-2 gånger per år. Statisdken nedan baseras på antal

anstállda (andel i procent inom parentes).

Januari 2018 (källa: Primula) Oktober 2018 (killa: Kuben)

Professor

Gästprofessor

Universitetslektor

Bitr universitetslektor
Postdoktor

lJniversitetsadjunkt
Doktorand
Amanuens GIJ
Forskare

Administrativ personal

Bibliotekspersonal

Teknisk personal

Män
138 (83%)

I (l1olo)

182 (73o/o)

40 (7lo/o)

40 (660/o)

43 (610/o)

293 (670/o)

6 (100o/o)

Kvinnor
28 (l7o/o)

I (Be%)

67 (27o/o)

16 (29 o/o)

2l (34o/o)

27 (39o/o)

r44 (33o/o)

o (o%)

Män
137 (82o/o)

2 (l8o/o)

194 (74o/o)

35 (70o/o)

49 (560/o)

43 (58o/o)

29t (660/o)

I (670/o)

56 (72o/o)

64 (25o/o)

6 (46Vo)

46 (82o/o)

Kvinnor
30 (18o/o)

9 (82o/o)

67 (260/o)

15 (30o/o)

39 (44o/o)

3r (42o/o)

t53 (34o/o)

4 (33o/o)

22 (28o/o)

r95 (75o/o)

7 (54Vo)

l0 (1Bo/o)

2.2 Avgr'ànsn¡ng
Arbetet med likabehandling presenteras i en separat plan.

2.2.1 Likabehandling
Likabehandling kommer bl a beröra utskick av psykosocial enkät, kampanj "det är inte

ok", sammanstállning av psykosocial enkät, redovisning for programledare, revidering

av mottagningspolicyn och likabehandlingsplanen och planeringsdag för LIKA
gruppen.
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3. UPPDRAG OCH MÅL
Inom Lunds universitet återfinns endast jämställdhetsmål som berör rekrytering och
anställning av professorer. Enligt LU:s styrelses mål ska 46 o/o av alla nyrekryrerade

professorer vara kvinnor är 2020. På nationell nivå har föregående regering (2014-
2018) angett att professorskåren ska vara helt jämställd, dvs ligga inom intervallet 40-

600/o, i.ll àr 2030.I nuläget är fakultetsmål ftir arbetet med jämstâlldhet och mångfald
oklart då mål saknas. Med hänsyn att jämställdhets- och mångfaldsmål saknas foreslås

att detta tillsammans med inÊorandet av SFAD utgör ett av uppdragen Êor 2019.

Nya uppdragfar 2019:

1. SFAD - systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering
2. att identifieraJäLM mål Êor LTH
3. externaprogrammet/NOA

4. jämstálldhet och mångfald som berör teknisk 6¿ administrativ personal

5. JäLM och digitalisering

Utóver ovan nämnda nya uppdrag ska även foljande JäLM arbete genomfrras:
r JäLM aktiviteter/projekt - redovisning och institutionspeng

o Lise Meitner

o BUl-projektet
o JäLM budget

r JäLM sratistik

r JäLM projekt

o JäLM aktiviteter - ekonomiskt stöd

t Sryrdokument

r JäLM - lapande arbete

3.1 Syfte, mål och strategi
Arbetet med JaLM bör genomföras både som kortsiktiga insarser såväl som långsiktiga
satsningar. I nuläget (hösten 2018) återfinns enbart mål for rekrytering av professorer

av underrepresenterat kon (dvs kvinnor). Syfte med SFAD arbetet och identifiering av

mål for fakulteten ska ses som grundläggande och forebyggande arbete. Syftet med

Lise Meitner, BUL projektet och externa programmet är satsningar som är både kort-
och långsiktiga for att på sikt ge en bättre rekryteringsgrund for rekrytering av

professorer av underrepresenterat kön.

Syfte och/eller mål med:

. LM professuren är att på kort sikt rekrytera seniora lärare av

underrepresenterat kön (kvinnor) som gästprofessorer. Målet är arr utöka

antalet forebilder och mentorer for studenter, doktorander, juniora lärare och

forskare. Inriktning är att det ska nyrekrperas 2-3 nya LM professorer per år

tills det aft LTH har en professorskår som är helt jämstálld. fubete med LM
professurer genomfördes som ett JäLM projekt under perioden 2015-2018

och är from juni 2018 en del av ordinarie JäLM verksamhet. Utöver

rekryteringsinsatserna ska det även genomföras minst ett

seminarium/workshop per år samt även en årlig uppföljning (uwärdering).
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. BUL projektet är att på längre sikt bygga upp en bas for utökad rekrytering

till seniora lärarbefattningar, inledningsvis biträdande universitetslektorer,

därefter universitetslektorer (via befordan) och slutligen professorer. BUL

projektet påbörjades under våren 2018. BUL projektet har wå inriktningar;

LTH Career Academy vilket är ett uwecklingsprogram f,or samtliga

nyanstillda biträdande universitetslektorer (oavseft kön), och Excellence in

Academy through Gender vilket är en finansiering av rekrytering av

underrepresenterade biträdande universitetslektorer.

r Externa programmet (NOA - Näringsliv, Offentlig sektor och Akademi) är att

i samverkan med institutioner inom LTH och externa arbetsgivare se över

förutsätmingar för återrekrpering av doktorander/meriteringsanstállda av

underrepresenterat kön som adjungerad lärare (deltid). Vid en eventuell

återansrällning ska LTH även kunna erbjuda berörd arbetstagare en

karriäruweckling som ska vara anpassad lor adjungerade lärare och

professorer. Satsningen är ny och f,orslag är att arbetet påbörjas under våren

2019.

o Satsningar for teknisk och administrativ (TA) personal kan vara både kort-

och långsiktiga. Förslag är att det inledningsvis görs en nulägesanalys Êor att

därefter identifiera lämpliga måI, aktiviteter och insatser. Förslag är att arbetet

påbörjas under våren 20lg.T[personal är i regel exkluderade från detta

arbete.

¡ Att digitaliseraJäLM arbetet är bl a att vara i nuet även när det gäller JäLM
arbetet. Arbetet ska bl a identifiera på vilket sätt digitaliseringen kan stödja

JäLM arbetet samt vilka verkryg som kan användas. Lämpliga mål ska även tas

fram för digitalisering. Förslag är att arbetet påbörjas under 2019.

3.1.1 Förslag på ytterligare aktiviteter
r Internationella kvinnodagen (8 mars): egen aktivitet inom LTH? Ev kopplat

till någon av de aktiviteter som påbörjats t ex Lise Meitner, BUL projektet,

exrerna programmer och JaLM arbete för TA personal? Aktiviteten kan även

användas som en information-/utbildningsinsats för att öka kunskap och

medvetenhet om jämstálldhet och mångfald.

¡ Internationella mansdagen (19 nov): att belysa jämstálldhet och mångfald från

männens perspektiv - skulle kunna underlätta arbetet med jämställdhet och

mångfald som helhet dvs viktigt att arbetet belyses från samtliga berörda

perspektiv. Aktiviteten kan även användas som en information-

/utbildningsinsats für aft öka kunskap och medvetenhet om jämstálldhet och

mångfald.

¡ Tema eller urbildningsdag med fokus på mångfald (HBTQ tiilgänglighet

mm).

o Jämstálldhetsintegrering; vad händer inom LU och vad fürväntas av LTH?

Följ upp 2019.
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3.1.2 Helhetssyn påJäLM arbetet
Utöver ovanstående behöver även en bättre helhetsbild över JäLM satsningar och

arbete som görs inom LTH identifieras och kartläggas. Som exempel kan nämnas att
kommunikationsavdelningen arbetar aktivt mot grund- och gymnasieskolor samt

delar i olika mässor. I detta arbete ingår bl a studentambassadörer, Teknik Attan och

Her Tech Future. När det g:iller JäLM arbete vid LTHs många institutioner variera

detta, allt från organiserat och målinriktat arbete dll "vi har inte tid"!
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4. UPPDRAG 2019

4.f Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (uppdrag 1)

4.l.l Aktivitet
LTH ska identifiera och påbörja lämpligt arbetssätt för arbete med SFAD. I arbeter

med SFAD ska även avgränsningar identifieras. På sikt kan SFAD arbetet, utöver
Êorebyggande insatser angående diskriminering, även utfüra en grund for t ex

nulägesanalys och utgångspunkt for identifiering av vilka JäLM aktiviteter som

behöver genomftiras inom LTH. A¡bete med planering och uppstart ska påbörjas i
februari/mars 2019, forslag på lämpligt upplägg ska presenteras flor uppdragsgivaren

senast i september/oktober 2019. Syfte med SFAD är att undersöka risker f,or

diskriminering, men kan även vara stöd för att analysera orsaker till upptäcka risker

och hinder. SFAD ska ses som ett paraply für arbetet med: jämstálldhet, jämlikhet,
mångfald, likabehandling och lika villkor. fubetet ska göras utifrån SFAD:s $'ra stegs

modell, dvs undersöka, analysera, åtgärda och folja upp/uwärdera. Arbetsgiuare och

utbildningssamordnare sha enligt 3 kapitlet i disþrimineringsløgen (2008:567) arbeta med

aþtiua åtgärder. Rektor/prorektor är uppdragsgivare.

4.r.2Mil
Mål är att påbörja arbetet med SFAD under våren 2019 och identifiera lämpligt
arbetssätt och uwärdering.

4.1.3 Dekagare
Arbetsgruppen bör bestå av lärare, doktorander och TA personal från både kansli och

institutioner. LTHs arbetsmiljösamordna¡e bör ingå i arbetsgruppen. Stöd för
sektionen personal vid LU kommer att behövas.

4.2 Att identifiera lämpliga och övergripande JäLM mål (uppdrag 2)

4.2.l Aktivitet
LTH saknar rydliga mål Êor jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Utgångsläge är att
jämstálldhetsmål finns endast for professorsrekryteringar på universitetsnivå.

Kvantitativa mål for mellan- och juniora befattningar saknas såväl som kvalitativa måI.

När det gäller teknisk och administrativ personal saknas mål helt - återfinns oftast som

en parentes i övergripande styrdokument. När det gäller mångfald behöver både mål

och tydlig/-a inriktning/-ar identifieras. Tydliga mål kan även underlätta arbetet med

hållbarhet. Grundläggande frågestállningar kan t ex utgå från:

Vad vill LTH uppnå med arbetet som berör:

- Jämståilldhetl
Likabehandling?

Mångfald?

VilkaJäLM mål har LTH idag (dec 20lB), och vilka mål bör LTH ha?

Vilka anstállningskategorier/målgrupper berörs?

Förslag på lämpliga mål och avgränsningar ska presenteras för uppdragsgivaren senast i
september/oktober 20 I 9. Rektor/prorektor ár uppdragsgivare.
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4.2.2M;LL
Att identifiera och ta fram mål Êor jämstálldhets- och mångfaldsarbete. En arbetsgrupp

ska rekryteras och tillsättas.

4.2.3Dekagare
fubetsgruppen bör bestå av både lärare, doktorander och TA personal från både kansli

och institutioner.

4.3 Externa programmet/NOA (uppdrag 3)

4.3.1Aktivitet
Påbörja arbetet med externa programmer/NoA (Näringsliv, Offentlig verksamhet och

Akademi). Externa programmet utgör del tre i en större jämstilldhetssatsning (i

satsningen ingår även Lise Meitner och BUL projektet). Externa programmet (NOA)

ska i första hand rikta sig till anställningsgruppen adjungerade lärare/professorer. Syfte

med programmet är att se över möjligheterna att på deltid (ca 20 o/o) äter rekrytera

personal av underrepresenterat kón som doktorerat och lämnat akademin for
anstállning i näringslivet och vid annan ofFentlig myndighet (ej annat lärosäte). Syftet

är också att se över möjligheten att inrätta ett program i vilket den enskilde läraren bl a

ska ges möjlighet att genomgå nödvändiga kurser och uóildningar (t ex

högskolepedagogik och docent kurs), delta i handledning av doktorander, ingå i
näwerk mm for att på sikt även meritera sig Êor en karriár inom akademin. I arbetet

ska även forslag på hur en eventuell karriärvdxling tillbaka till akademin kan göras.

Programmet kommer aft beröra presumtiva adjungerade lärare/professorer, externa

arbetsgivare samt berörda institutioner inom fakulteten. Externa programmet/NOA är

i forsta hand en långsiktig satsning. Arbetet ska påbörjas under våren 2019, en första

avstämning ska göras senast i september/oktober. Projekt- och tidplan ska upprättas.

Rektor/prorektor är uppdragsgivare.

4.3.2Mäl
Målet för externa programmet är att Êorsöka täppa till "the leaky pipe" samt med stöd

av adjungerade lárare utöka rekryteringsgrunden för seniora lärare av

underrepresenterat kön till fakulteten.

4.3.3 Deltagare
Förslag på projektledare (ansvarig) für programmet är LTHs vicerektor für samverkan

och innovation. Projektledaren utser vid behov en projektgrupp. Koordinatorer för
LTHs lärarforslagsnämnder och representanter från institutioner bör lämpligwis ingå i
arbetet.

4.4 Jämställdhet och mångfald - TA personal (uppdrag 4)

4.4.1l¡ktivitet
I nuläget saknas insatser för en förbättrad jämställdhet och mångfald av teknisk och

administrativ* personal (*biblioteharier ingar i gruppen administratiua persondl).

Insatser och aktiviteter behöver identifieras. fubete med att forbättra jämställdheten

och mångfalden bör påbörjas under 2019. Exempel på åtgärder kan t ex vara arbete

med karriäruweckling (inklusive kompetensuweckling), översyn rekryteringsprocessen
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men även ökad rörlighet inom organisationen. Arbetet påbörjas under våren 2019, en

ftirsta avstämning ska göras senast i september/oktober. Projekt- och tidplan ska

upprättas. Kanslichef/biträdande kanslichef är uppdragsgivare.

4.4.2Mãl
Att identifiera lämpliga aktiviteter som kan medföra en Êorbättrad jämstâlldhet och

mångfald flor teknisk och administrativ personal.

4.4.3 Deltagare
Arbetsgruppen bör bestå av prefekter, administrativchef/-er och TA personal från både

kansli och institutioner.

4.5 JäLM och digitalisering (uppdrag 5)

4.5.l Aktivitet
En del av LTHs verksamhetsplan är en ökad digitalisering varpå ett JäLM uppdrag är

att se över möjlighet att digitalisera arbetet med JaLM. Projektskiss ska tas fram,
därefter projektplan inkl ddsplan och ev budget. Prorektor/Kanslichef är

uppdragsgivare.

4.5.2l0|{L[
Att identifiera lämpliga aktiviteter/delar av JäLM som kan bli floremål Êor digitalisering
sâmt hur digitaliseringen kan infüras och tillämpas.

4.5.3 Deltagare
Arbetsgruppen bör inledningsvis bestå av ledamöter från LG/AG JäLM,
kommunikatör och webbredaktör.
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s. pAGÅENDE ocH ÅreRrorvrMANDE ARBETE
Arbetet som listas nertill ska genomföras i under perioden 2019-01-01 - 2019-12-31,

i några fall t ex Lise Meitner påbörjas vissa delar av arbetet redan under hösten 2018.

Om inget annat anges är personalstrâtegen ansvarig att arbetet genomfors.

5.1 JäLM aktiviteter/projekt - redov¡sning och institutionspeng
JäLM bokslut dvs en redovisning över genomforda JäLM aktiviter och projekt Êor

föregående år (2018) ska sammanstállas och redovisas f¿r LG JäLM och LTHs
ledning.

Arbetet ska som regel genomfloras i början av varje år (januari-februari) för att kunna

redovisas f,or LG JäLM och LTHs ledning i februari-mars. Redovisning ska omfatta

både genomförda och pågående aktiviteter samt även en ekonomisk redovisning av

forbrukade medel. Inhämtning av underlag från institutioner ingår i arbetet med

JäLM bokslutet, detta underlag ska även ligga till grund for bedömning och beslut om

nylfornyad institutionspeng. Institutionerna ska som regel ha lämnat in en JäLM-
redovisning sista januari für innevarande år (deadline 2019-01-31). InÊor beslut om

förnyad institutionspeng ska institutionernas JäLM arbete redovisas för LG LTH
(senast mars). Beslut ska om fornyad institutionspeng ska tas senast l5 mars.

Preliminära kriterierfirJìirnyad institutionsperug: berörd institution sþø inþommø med en

redouisning i)uer genomf)rt JäLM arbete 201 8 och en øþtuell handlingsplan f)r 20 I 9,

Vidare sba respektiue institution ha atsett minst en JtiLM perszn per institution.

5.1.1 Uppföljning - fakultetsnivå
Arbete med uppf,oljning ska göras regelbundet, om inget annat anges ska uppfoljning
av JäLM arbete inom fakulteten göras en gång per år. Redovisning av JäLM och

psykosocialt arbete vid LTH:s utbildningsprogram ska göras en gång om året
(redovisas i december).

5. 1.2 Uppföljning - institutionsnivå
UppÊoljning av institutioners egna arrangemang inom JÄLM, identifierade problem

samt redovisning av psykosociala enkäter och åtgärdsplaner inom JÄLM-området.
Svaga punkter bör identifieras för kommunikation mellan ledning och institutioner.
Uppf,oljning ska redovisas for LG LTH wå gånger per år (juni och december)

5.2 Lise Meitner
fubetet med Lise Meitner (LM) professorer har under åren 2015-2018 utf,orts som ett

projekt. Projektet resulterade i an LTH rekryterade nio LM professorer
(huvudsakligen gästprofessorer men även wå adjungerade professorer) under åren

2015-2017. Enligt rektorsbeslut från l9 juni 2018 ska arbetet med LM professorer

vara en årligt återkommande aktivitet (se beslut "Rekrytering av Lise Meitner
professorer", dnr P201812999). Beslutet gáller tillsvidare dock längst till den dag då

andelen professorer vid LTH är jämställd.

fubetet med LM professuren består av tre delar:

¡ Reþrytering av 2-3 nya LM professorer per år (påbörjas under hösten)
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LM seminariet/worÞshop, ska arrangeras och genomföras minst en gång per år

(vårtermin)

Uppfiil,jning ska vara skriftlig därefter kommer ett efterÊoljande samtal bokas

in. Den skriftliga uppfoljningen ska lämnas in senast en månad (alternativt

det datum som anges i beslutet om LM professuren) efter att LM-professorn

slutat sin anställning.

5.3 BUL projektet
BUL projektet är en satsningen inriktad på biträdande universitetslektorer. fubete
med BUL projektet är påbörjat och har delats upp i wå projekt: "LTH Career

Academy" och "Excellence in Academy through Gender". Separata beslut och

arbetsplaner (projektplaner) har upprättats och faststállts.

a

a

a

a

LTH Career Academy leds och koordineras av utsedda programfüreståndare
(2x20o/o). Rektor utser programförestånda¡na och utses Êor hela

projektperioden. Administrativt stöd utgörs av en personaladministratör (10

%o). Programmet lyder under Centre for Engineering Education.

Excellence in Academy through Gender lyder under rektor LTH. A¡betet leds

och koordineras i nuläget av personalavdelningen.

5.4 JäLM Budget
Arbete med budget far Z0Z0 ska vara klart i september 2019. Budgeten bör
koordineras med aktuella uppdrag och aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen

JäLM.

5.5 JäLM statistik
Arbete med JaLM statistik ska omfatta både arbete med befattningskategorier (antal

anställda) och lönestatistik. fubete med statistik som berör antal anstállda ska tas fram

ffor LTH en gång i kvartalet, och för institutioner minst en gång per år (eventuellt wå

gånger). JäLM statistik som berör löner och jämställdhet behöver uwecklas.

5.6 JäLM projekt
I JäLM budgeten finns en post Êor projekt. Projekt som påbörjas ska bl a f,oredras for
LG JäLM (om projektet är större ska det även föredras for LTHs ledning och rektor

LTH) som beslutar om projektet kan tilldelas medel för genomförande. Projekt som

godkänns ska bl a ha en godkänd projekt- och tidplan samt budget. Vidare ska

projektet ha en utsedd projektledare och rydliga riktlinjer för redovisning av projektets
resultat. Slutfort projekt ska redovisas och resultatet presenteras Êor LG JäLM.

5.7 JäLM aktiv¡teter - ekonomiskt stöd
Via LG JäLM kan både anstállda och studenter (ofta studentföreningar och TLTH)
söka ekonomiskt stöd för akdviteter och event som ligger i linje med LTHs JäLM
arbete. ßí¡iterier flor vad som krävs for beviljandet av ekonomiskt stöd ska tas fram och

fastställas.

Prelimin¡ira kriterierf)r eþonomisþt stöd: För att söþø eþonomisþt stöd sþa en

projehtbeshriuning/-plan, tidsplan och þostnadsberäÞning upprtittas (=ønsökan). Ansiiþan

sÞaf)redras fir LG JriLM som därefier beslutør om øtt beuiljø eller auslå ansöþan. Ansöþøn
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om eþonomisþt stöd bör inþomma minst sju døgarf;re ahtuelh LG JäLM mäte (mötena

hålls i regelfirstd onsdagen uarje m,ånad). Ansi)hningør som beuiljøs stöd sþø äuen

ge/lämnø en ,återhoppling till LG JriLM efier genomflird aþtiuiteter/euent,

5.8 Styrdokument

5.8. 1 Verksamhetsplan J?iLM
Verksamhetsplan for JäLM ska uppdateras en gång per år

Planen ska bl a omfatta:
. aktuella projekt/aktiviteter/arbetsuppgifter
. nya projekt/satsningar som behöver genomforas inom fakulteten

o tidplan för arbetet med JaLM budgeten (sept-okt)

Arbete med verksamhetsplanen (2020) ska göras under perioden mars-oktober, och

föredras flor LG JäLM och LTHs ledning senast i oktober/november 2019.

Rektor/prorektor fastställer planen. fubetet med verksamhetsplan ska genomftras av

en utsedd arbetsgrupp. Ansvarig för arbetet ska utses av prorektor.

5.8.2 Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola
LG JäLM återfinns i arbetsordningen Êor Lunds Tekniska Högskola, framf,orallt

organiserandet och storleken av ledningsgruppen. Arbetsordningen revideras en gång

per år och vid behov ska uppgifter som berör LG JäLM och JaLM arbetet i stort

uppdateras. Uppdateringarna ska gå via LG JäLM och prorektor.

5.8.3 Rektor vid LTH fOrdelning ay ansvar och beslutsbefogenheter
I nuläget saknas LG JäLM delegationsrätt i sryrdokument. Då JäLM har en egen

budget är det bra om ansvar och beslutsbefogenheter framgår i aktuellt dokument.

Ansvar och beslutsbefogenheter bör, liksom uppgifter i arbetsordningen, revideras vid
behov.

5.9 JäLM - löpande arbete
Exempel på löpande arbete är information/kommunikation som berör JäLM arbetet
(inkl arbete med hemsidan), mötesverksamhet t ex AG, LG JäLM möten och vid
behov arrangerandet av JäLM workshops/seminarium. LG JäLM mötena genomfors

en gång i månaden medan AG JäLM mötena genomfors l-2 gânger per termin.

Utöver ovanstående genomÊors även NMT JäLM möten l-2 gànger per termin dvs

samverkansmöten mellan naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk fakultet.
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6. JäLM ORGANISATION

6.1 Arbetsorganisation och ansvar
Syfte med JäLM organisationen är att arbetet ska kunna förankras både vid institution,
kansli samt även mot LU:s centrala funktion. Syftet är också att arbetet på sikt ska

uppfattas som naturlig och en del av det dagliga arbetet. Arbetet med JaLM ska

bedrivas utifrån f,oljande organisation:

LG JoL

Lunds universitet

Teknologkåren

(ingår i både LG och

AG JäLM)

Likabehandlings

samordnare (LG JäLM

och studiesocialrådet)

Prorektor

(ordförande LG JäLM

& ledamot LG JoL LU)

Ledningsgrupp JäLM

LTH

Arbetsgrupp JäLM

LTH

Jämställdhetsstrateg

(sekreterare LG JäLM
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6.1.1 Rektor och prorektor
Rektor har det övergripande ansvaret f,or arbetet med jämställdhet, likabehandling och

mångfald vid LTH. Prorektor innehar funktionsansvar och är ordforande i

ledningsgruppen samt ledamot i LU:s ledningsgrupp Êor Jämställdhet och Lika villkor
(LG lol-).

6.1.2 Ledningsgrupp ftir jämstiilldhet, likabehandling och mangfald (LG JäLM)
Ledningsgruppen utgör en beslutande, rådgivande och stödjande instans. Gruppen ska

bestå av: prorektor, lärare, doktorand/-er, representant från teknologkåren (student),

T/A personal (t ex kommunikatör och arbetsmiljösamordnare) samt

jämställdhetsstrateg. Ledamöterna rekryteras i normala fall från fakultetens

institutioner och kansli. Vid behov kan ytterligare ledamöter adjungeras in.

Jämställdhetsstrateg är tillika selreterare och sammankallande Êor gruppen.

Ledningsgruppens sammansättningen återfinns även i arbetsordningen flor LTH.

6. 1.3 Jämståilldhetsstrateg

Jämställdhetsstrategen ansvarar f,or upprättandet av verksamhetsplan, koordineringen

av strategiskt och taktiskt arbetet inom fakulteten samt uppÊoljning och

avrapportering. Jämställdhetsstrategen är även suppleant i Lunds universitets

ledningsgrupp Êor jämstálldhet och lika villkor. Jämställdhetsstrategen, om inget anges,

ansvarar for arbetsgruppen for jämställdhet, likabehandling och mångfald vid LTH.
Fakultetens jämställdhetsstrateg utses och forordnas av rektor/prorektor. Vid behov

kan det utöver en jämställdhetsstrateg utses en särskild kontaktperson angående arbete

med likabehandling.

6. | .4 Lilab ehandl i ngs samo rdnare
Likabehandlingssamordnaren ska bistå med arbete som berör likabehandling och

kontakt med studenter. Likabehandlingssamordnaren sitter med i LG JäLM och

studiesocialrådet samt att det tas fram en årlig handlingsplan för arbetet.

6.1.5 Arbetsgrupp for jamstlilldhet, likabehandling och mångfald (nytt)
Syftet med arbetsgruppen är att fungera som en arbets- och referensgrupp med

inriktning på det jämståilldhets, likabehandling och mångfaldsarbete som bedrivs inom
LTH. Syftet med arbetsgruppen är också att upprätta en naturlig kommunikations-
och informationskanal ut till personal och studenter vid respektive institution.
Arbetsgruppen ska bestå av represenranter/foreträdare från respektive institution vid
LTH.

6. 1.6 Jämståilldhetsperson vid institution
Varje institution inom LTH ska ha minst en füreträdare for jämstálldhet,

likabehandling och mångfald. Jämstálldhetsperson ska ingå i LTH:s arbetsgrupp för
jämstálldhet, likabehandling och mångfald. Befattningen som jämstálldhetsperson vid
institution är en tillika befattning dvs innehas vid sidan av ordinarie anställning.

Respektive prefekt/chef foreslår och utser jämställdhetsperson für den egna

institutionen. Namn och kontaktuppgifter för jamstalldhetspersonen ska

skickas/lämnas till jämställdhetsstrategen. Obs!Jämställdhetspersonen övertar inte det

ansvar som prefekt/chefinnehar utan innehar en stödjande, rådgivande och vissa fall

verkställande funktion inom institutionen.
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7. KALENDARIUM 2019

Läpande
aktiviteter

Redovisning,
planering och

budset

Lise Meitner och

BUL projektet
Uppdrag och
nya projekt

Likabehândling Õwigt

Januari
20t9

190109:

LG JäLM
möte

JäLM
redovisning
institutioner och

fakultet.

Deadline
190131.

LM rekrytering:

deadline

nominering

190131

Uppdrag 2019:
identifìera
lämpliga

medarbetar

som kan vata

intresserade att

delta i projekt-

och

arbetsgrupper

JäLM statistik
(u4)

JäLM
redovisning:

Sammanstillning

av underlag inÍìir
institutionspeng
(jan-Feb 19)

LM seminariet:
AG arbetar vidare

med planering,

logistik och

inbjudan av LM
seminariet.

Kontakt m
moderator och LM
professorer.

Inbjudan ska gå ut
i ian/feb 19.

Feb¡uari r90206:
LG JäLM
möte

LM rekr¡ering:
arb m unal o

beslut (påbörjas

feb)

Likabehandling
Utskick av

psykosocial

enkät190212:

AG JäLM
mote

Uppdrag 2019:

uppstart inkl
bemanning av

uppdrag l-5?
(feb-mars)

NMTJäLM
mote (prel)

Mars 190306:

LG JäLM
möte

Institutionspeng:
Beslut - klan
senæt 190315

LM semina¡iet:
AG (fortsatt arb m

plan, organisering

mm)

Likabehandling

Kampanj "Det
är inte OK"
säner igång

under en

månad

LG LTH:
JäLM
redovisning av

institutioners

arbete Êor LG
LTH (mars)

l 90308:

internationella
kvinnodagen

BUL/EATG:
inbjudan ett lämna

in äskande

(mars/april)April 190403:

LG JäLM
möte

Påbörja arbete

medJäLM

verksamhetsplan
for 2020
(genomftirs

under
april - sept

2020)

Uppdrag 2019:
planering och

genomftirande!?
(Projekt-

/arbetsplan inkl
tidsplan och ev

budget)

Likabehandling

Sammanställni

ng och analys

av resultaten

från den

psykosociala

enkäten.

Påbörja

redovisning für
programledning
afna

JäLM statistik
(2t4)

LM seminariet:

genomftirande
(april)190423:

AG JäLM
möte

NMTJäLM
mote (prel)

M,j 1 905008:

LG JäLM
möte

BUL/EATG:
inbjudan att lämna

in áskande - ut
(deadline 190515)

LG JäLM
möte: fax*äll
mötesdagar och

-tiderf)r ht19
och ut20. Läg
in i outlooþ

BUL/EATG:
Urval av inkomna

åiskande - klan till
190530r?

190529:

Veterandagen
(flaggdag)

LM rekr¡ering:
klart med nya LM
professorer -
tillträde t ex from
aug/sept 19



17

Juni 1 90605:
LG JäLM
möte

BUL/EATG:
Beslut inÊor

rekr¡'tering av

EATG BULar (ca

190615)

LM uppftiljning:
planera upplägg av

uppftiljning och

börja boka in inst

Uppdrag 2019:
avstämning och

ev beslut om

projekt-
/arbetsplan mm

LG LTH:
Redovisning av

JäLM och

psykosocialt

arbete vid
LTH:s inst

(juni)

BUL/EATG: inst
som beviljats

BUL/EATG
påbörjar arbete

med lcavprofìl -
klara senæt i

LM
genomfìirande

hösten

Juli JäLM statistik
(3t4)

Augusti

September 190904 (prel):

LG JäLM
möte

JäLM budget

2020 (klan sep$

Uppdrag 2019:
Avstämning/

foredragning

ftir LG JäLM
och LG LTH
(sept/okt 19)

Likabehandling

Revidering av

mottagningspol

icyn

och

likabehandlings

planen

Planeringsdag

ftr LIKA

Sruppen
sept/okt

Uppdatering av

styrdokument
som omfattar

JäLM arbetet
(sepcokt)

1909?? (prel):

AG JäLM
mäte

BUL/EATG: LFN
och

ledigkungörelser

NMTJäLM
mote (prel)

Oktober 191002 (prel):

LG JäLM
möte

Föredragning av

JäLM
verksamhetsplan

och budget 2020

BTJL/EATG:
Urval och

sakkunnigprövning
(okt-dec 20)JäLM statistik

(4t4)

November 191106 (prel):

LG JäLM
möte

Beslut JäLM
verksamhetsplan

nov/àec2O2O

LM rekr¡ering:
inbjudan att
nominera (nov)

Oversyn JäLM
organisation, ev

förnyande av

fìirordnanden
mm
(novembe r)

1911?? (prel)

AG JäLM
möte

191 I t9:
Internationella

mansdaqen

NMTJäLM
mote (prel)

December r9r204 (prel):

LG JäLM
möte

BUL/EATG:
Beslut om

anstâllning (dec

19ljan2})

LG LTH:

Redovisning av

JäLM och

psykosocialt

arbete vid

LTH:s inst och

LTH:s utbild-

ningsprogram

(december)

Påminnelse om

JäLM
redovisning
(institutioner),

deadline 200131

LM seminariet:
2020: uppstart bl a

rekr av arbetsgrupp

, fürslag tema mm

Januari
2020

200108 (prel):

LG JäLM
möte

JäLM
redovisning
institutioner och

fakultet.

Deadline
200131.

LM rekr¡ering:
deadline

nominering

200131

LM seminariet:

AG arbetar vidare

med planering,

logistik och

inbjudan av LM
seminariet.

Kontakt m

moderator och LM
p rofesso re r.




