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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

fakulteten 

Utskottet för lika villkor 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdag  

2022-03-17 

TEKNAT 2021/151 

Tid: Torsdag 17 mars 2022 

Plats Södra fakultetsrummet, Ångströmlaboratoriet, och via zoom,  

kl. 10:15-12:00  

Närvarande ledamöter 

Charlotte Platzer Björkman, ordförande 

Joëlle Rüegg, samverkansberedningen,  

Ulf Jansson, forskningsberedningen 

Jonas Fransson, lärarrepresentant 

Karin Stensjö, lärarrepresentant, arbetande ledamot 

Kajsa Wengelin, studentrepresentant

Tina Vrieler, doktorandrepresentant, TNDR 

Frånvarande ledamöter 

Ingemar Kaj, anställningsberedningen  

Jörgen Olsson, utbildningsberedningen 

 

Övriga ledamöter 

Martin Holmberg, lika villkorssamordnare 

 Elin Lundkvist, lika villkorssamordnare 

 Lena Forsell, fakultetshandläggare 

 Nina Almgren, lika villkorsspecialist, HR 

 

§ 1 Godkännande av dagordningen 

Beslut: Att godkänna dagordningen. 
 

Föredragande:  

Charlotte Platzer 

Björkman 

§ 2 Justeringsperson 

Beslut: att utse Tina Vrieler att justera protokollet. 
 

Föredragande:  

Charlotte Platzer 

Björkman 
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§ 3 Förslag på åtgärdsplan LV för 2022 

Åtgärden om inventering av internationella studenters situation och 

behov diskuterades. UTN har inget samarbete med Rindi kring 

detta idag men ser ett behov av att arbeta mer med frågan. Åtgärden 

får stå kvar enligt förslag men konkreta åtgärder behöver tas fram. 

Kajsa, Martin, Elin och Laleh Aftabi (internationellt ansvarig på 

UTN) träffas och diskuterar hur de ska gå vidare. 

Gällande förslaget på åtgärd under HBTQI+: ”Särskilt uppmana 

ansökningar till fakultetens LV-projekt att fokusera på detta 

område”, ansåg mötet att det kunde vara en bra åtgärd för att få 

igång aktiviteter inom detta område.  

Mötet ansåg också att åtgärdsplanen dels bör presenteras för 

fakultetsnämnden, dels läggas upp på fakultetens hemsida.  

Beslut:  

− att fastställa Åtgärdsplan för Lika villkorsarbete 2022 på 

fakultetsnivå enligt förslag.  

 

 

TEKNAT 2022/102 

Föredragande: 

 Charlotte Platzer  

Björkman 

Kajsa Wengelin 

 

§ 4 Projektmedel 2022 – utlysning 

Utlysningen diskuterades. I enlighet med diskussionerna kring 

åtgärdsplanen ovan görs ett tillägg till förra årets utlysning gällande 

HBTQI+. För att förbereda institutionerna kommer frågan om vad 

som görs idag inom detta område att lyftas på det kommande mötet 

för fakultetens lika villkorsombud den 6 april.  

Mötet enades också om att utlysningen bör gå ut snart och 

ansökningar ska vara inne senast 27 maj. En arbetsgrupp bestående 

av Kajsa, Nina, Karin och Charlotte tar sedan fram ett förslag för 

beslut på utskottets möte den 15 juni. 

Beslut:  

− att utlysa tekats lika villkorsmedel på totalt 400 000 kr med 

samma ramar som 2021 men med tillägget att: I år upp-

manar vi särskilt till projektförslag som rör HBTQI+ vilket 

är ett av universitetets prioriterade områden 2022-2024. 

 

 

TEKNAT 2022/103 

Föredragande: 

 Charlotte Platzer  

Björkman 

 

 

§ 5 Ukraina 

Mötet diskuterade och delade erfarenheter om vad institutionerna 

och enskilda lärare/forskare kan göra för att stötta våra 

internationella medarbetare? Några ledamöter har haft många 

samtal med medarbetare som varit oroliga eller som har anknytning 

till Ukraina. Frågan om personliga samtal kontra information från 

experter diskuterades. Bägge delarna behövs antagligen. Viktigt att 

den information som ges från universitetsledningen når ut, vilket 

inte verkade fungera initialt. Finns dock nu en samlingssida på MP 

med information. 

UTN har fått tydliga direktiv från UU hur de ska ta ev. problem 

vidare och har beredskap för detta.  

 

Föredragande: 

 Charlotte Platzer  

Björkman 
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Frågan om svårigheter att som enskild forskare besluta om 

samarbeten med Ryssland lyftes också. Här har dock information 

gått ut om att vid osäkerhet lyfta frågan till nästa nivå (prefekt, 

vice-rektor). Frågan om vilka man bör samarbeta med är ju alltid 

viktig att ha med sig, inte bara nu i relation till Ryssland. 

 

§ 6 Rapport från ledamöterna 

UTN; Det är problematiskt med två separata system för hantering 

av hjälp för de med NICE-intyg. Eftersom systemen av 

sekretesskäl inte kan kommunicera behöver allt, ex anmälan om 

speciella förutsättningar för tentor, göras dubbelt vilket blir 

omständligt och svårhanterligt för de berörda. UTN har  därför 

lämnat in en motion till SFS om att driva frågan på nationell 

nivå.  

Lika villkor, HR: Nina arbetar nu med att avsluta intervjuer med 

programprofessorer och med ny plan för jämställdhets-

integrering för 2023-2025. Planen innehåller en bilaga som på 

ett tydligt sätt visar UU:s struktur för arbetet med lika villkor. 

Lika villkorssamordnare: Elin har nu börjat som lika 

villkorssamordnare på 20 %. De har nu flyttat till lokaler i nya 

Ångström, men dessa gör det tyvärr inte lika lätt för studenter 

att bara komma förbi.  

De har arbetat med att förbättra den smycket röriga situation 

som uppstod vid sista tentamensperioden för studenter med 

särskilda behov. De får hjälp från programadministratörer med 

delar av det praktiska arbetet gällande stöd till studenter. En 

annan åtgärd blir att lägga in de studenter som beviljats eget 

rum – de mest utsatta -  redan nu för hela året så att åtminstone 

dessa får en acceptabel lösning. Arbete pågår också med att 

hitta nya/större lokaler. 

De har också arbetat med att få till steg två av lika 

villkorsutbildningen –för ingenjörerna i årskurs tre, i samband 

med deras självständiga arbete. Denna del mer sociala, etiska 

frågor än första delen som mer lag och policy. Förhoppningen 

är att kunna köra denna för alla 3:or nästa år. 

TNDR: Tina har diskuterat samarbete utifrån LV aspekter med 

studenthälsan och kyrkan.  

Karin: informerar om lika villkorsseminarier i veckan på 

kemiinstitutionerna. 

Jonas: seminarieserie på inst. för fysik och astronomi startar i 

morgon och blir några till seminarier under våren.  

Samverkansberedningen – inget direkt med LV anknytning.  

Forskningsberedningen: Har diskuterat hur fördelningen av 

institutionsresurser kan förenklas, utan att göra egentliga 

omfördelningar.  

Ordförande: fortsätter lägga upp kallelser till rådet för lika villkor i 

MP. Har en dialog med fakultetsledning och HR om hur kan 

arbeta med chefsutbildning – bl.a. kopplat till LV – på lägre 

chefsnivåer (en av åtgärderna i åtgärdsplanen).  

 

 

Föredragande: 

Kajsa Wengelin 

Nina Almgren 

Martin Holmberg 

Tina Vrieler 

Karin Stensjö 

Jonas Fransson 

Joëlle Rüegg 

Ulf Jansson 

Charlotte Platzer 

Björkman 
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§ 7 Meddelanden 

Nästa möte med utskottet blir den 15 juni, 10:15-12, lokal kommer 

senare.  

 

 

Föredragande: 

Charlotte Platzer 

Björkman 

  

 

§ 8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

 

 

Vid protokollet 

Lena Forsell 

Justeras

 Charlotte Platzer Björkman 

 

 

Tina Vrieler 

 


