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Närvarande ledamöter: 

Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Sonja Meiby (SM) 

Hanna Nilvall (HN) 

Bodil Ryderheim (BR) 

Erik Molin (EM), VKOS TLTH 

 

Övriga närvarande: 

 

Frånvarande ledamöter: 

Ingrid Svensson (IS) 

Lovisa Björnsson (LB) 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

 

 

1. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. Tillägg till 

dagordningen var information om arbetet med LTHs likabehandlingsplan 

(BR). 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 

Projektet Skapa din framtid fick inte sökt anslag från Johnsson stiftelsen. 

JA framförde att det i gällande förslag för JäLM budget 2014 angetts 

125000 kr för projektet. En diskussion om integration och arbete med 

integration genomfördes bl a diskuterades ”vad kan man göra för att arbeta 

med tillämpning av integrationsfrågor” t ex att bättre integrera 

utbytesstudenter i utbildningen. SM framförde att detta gäller även 

anställda. Viktigt att identifiera form/-er för hur man kan bli bättre på att 

arbeta praktiskt med frågan. Anteckningarna lades till handlingarna. 

 

3. Meddelande/information  

JA informerade att det inkommit en samordnad fakultetsförfrågan bl a 

avseende jämställdhetsbokslut. JA kommer att sammanställa svar och ha 

detta klart till 15/11, Beatrice ska ha underlag senast 20/11.  

 

Det har inkommit en ansökan från WINGS i vilket man söker 1,5 miljoner 

kronor i stöd från LTH, Natfak och medfak. LTH kommer i nuläget inte att 

bidra med 0,5 till 1,5 miljoner kronor, däremot är LTH intresserad att 

fortsätta stödja ”Meet-and-Greet” verksamheten under förutsättning att 

både medfak och natfak bidrar med vardera en tredjedel. JA kommer att 

stämma av med medfak och natfak. LTH har i kommande budget avsatt 
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65000 kr för denna aktivitet. Viktigt att det även genomförs uppföljning. 

JA skriver svar som skickas till WINGS via rektor LTH.  

 

JA lämnade en kort återkoppling från senaste arbetsgruppsmötet för JäLM, 

bl a var Kajsa Widén (KW) från sektionen Personal inbjuden. KW 

informerade översiktligt om LU:s arbete med JäLM samt gick igenom 

gällande policy för jämställdhet och mångfald. KW kommer att hålla en 

genomgång i JäLM begrepp i samband med nästa möte. Därefter gick Åsa 

Vestergren (ÅV) från utbildningsservice igenom LTHs nya 

diskrimineringsbroschyr samt kommande informationskampanj som bl a 

omfattar toalettaffischer. Vårens arbetsgruppsmöten kommer att 

genomföras 12/2 och 23/4. Även ledamöter från ledningsgruppen är 

välkomna att delta vid dessa möten. 

 

JA kommer inom kort att börja besöka respektive institution och JäLM 

person. Syftet är att få en bättre insyn i vad som genomförs vid respektive 

institution men också vad som behöver göras samt på vilket sätt LTH kan 

stödja institutionerna i JäLM arbetet.  

 

4. Förslag – budget 2014 

JA gick igenom inlämnat förslag för JäLM budget 2014. Nytt för 2014 är 

JälM budgeten delats in i fyra övergripande poster: JäLM allmänt, 

jämställdhet, likabehandling och mångfald. Syftet är bl a följande 

handlingsplanen men också att tydligare kunna identifiera och aktuella 

insatser under respektive område. Nytt är bl a att det under JäLM allmänt 

avsatts medel för JäLM projekt samt institutionspeng. Institutionspengen 

ska kunna lämnas till de institutioner som har utsett en JäLM person samt 

kan redovisa att man under innevarande år arbetat aktivt med JäLM frågor. 

JA kommer att ta fram riktlinjer för institutionspengen som för 2014 

föreslås vara 25000kr per år och inst. Om detta slår väl ut så föreslås en 

fördubbling till 2015. 

 

5. Vårens mötesdagar – förslag på dag och tid 

Vårens mötesdagar kommer att genomföras första onsdagen i varje månad 

mellan kl 13:15-15:00. Undantag är första mötet i januari som genomförs 

15/1 (aktuella dagar och tider kommer att skickas ut i separat mail). 

Arbetsgruppen kommer att träffas vid två tillfällen under våren: 12/2 och 

23/4. 

 

6. Övrigt  

BR gick igenom ett utkast till LTHs likabehandlingsplan (lika villkor). 

Planen är riktad till studenter varpå det följde en diskussion om inte lika 

villkor även gäller för anställd personal. I planen återfinns även mål för 

likabehandling och mångfald. För anställd personal gäller 

diskrimineringslagen enligt BR. En diskussion fördes angående var 

gränsen går mellan arbetet med anställd personal och studenter. BR 

ansvarar för likabehandling medan JA för jämställdhet och mångfald. BR 

avslutade med att informera att aktuell informationskampanj är på gång 

men blivit något försenad pga försening från tryckeriet. 
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BR informerade att en masterstudent från Italien avlidit varpå det varit lite 

frågetecken angående samordning bl a avseende vem som tar kontakt med 

familjen. Kuratorer eller internationella? I detta ärende behövs stöd med 

koordinering från internationella. Krishanteringsplan finns och har följts 

men då den varit mer anpassad för nationella studenter så har brister 

identifierats bl a avseende koordinering med hemlandet och familjen (se 

ovan).  

 

SM framförde att arbete med lönekartläggning behöver påbörjas vilket bl a 

berör JäLM arbetet. En diskussion om bl a ingångslöner genomfördes. 

 

Angående JäLM arbetet diskuterades även vad det är som följs upp, i 

nuläget uppfattas att det främst kvantitativa siffror som t ex andel kvinnliga 

professorer som följs upp, bör omfatta mer. 

7. Nästa möte 

Nästa möte kommer att genomföras 4 december, kl 13:15-15:00. Plats: 

Kårhuset/LTH:s kansli, återkommer med lokal. 

 

 

Lund 2013-11-11 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


