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Handlingsplan för Lika villkorsarbetet 2012
Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns beskrivna i dokumentet
”Strategi för Lika villkor 2012”. N edan anges det fortlöpande arbetet inom Lika villkorsområdet
samt de specifika mål och åtgärder som gäller för 2012. Den som anges som ansvarig för en
åtgärd ska leda arbetet och svara för den planering som behövs för att åtgärden i fråga ska kunna
genomföras.
M ed begreppet Lika villkor avses här att alla anställda, studenter och sökande ska ges lika villkor
oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etnisk
tillhörighet, religion, annan trosuppfattning eller ålder.
Lika villkorsarbetet omfattar både anställda och studenter.

Fortlöpande arbete
Lika villkorsarbetet ska integreras i all verksam het inom SLU och genom syras av SLU:s
vision och verksam hetsid é. Detta innebär att arbetet inte prim ärt yttrar sig som
tillfälliga åtgärd er och satsningar utan hand lar om aktiviteter som pågår fortlöpand e
och rutinm ässigt inom olika d elar av organisationen. N ed an red ovisas såd ana
aktiviteter form ulerade som fortlöpand e uppd rag till olika enheter inom universitetet.
Fortlöpande uppdrag till personalenheten
 Ge stöd till anställd a rörand e Lika villkorsfrågor
 Ansvara för att kunskap om Lika villkorsfrågor alltid ingår i SLU:s
led arutbild ningar
 H uvud ansvar för bered ningen av SLU:s Lika villkorsplan
 Stöd ja Lika villkorsarbetet på olika nivåer inom SLU
 Ansvara för innehållet på hem sid an för Lika villkor
 Upprätta hand lingsplan för jäm ställd a lön er sam t genom föra löneanalys och
lönekartläggning i enlighet m ed d iskrim ineringslagens krav
 Vid introd uktion av nyanställd a m ed arbetare inform era om universitetets Lika
villkorarbete.

Fortlöpande uppdrag till avdelningen för student - och utbildningsservice
(SUS)
 Tillsam m ans m ed personalenheten bered a SLU:s Lika villkorsplan vad gäller
stud entperspektivet
 Ge råd och stöd till stud enter och lärare i likabehand lingfrågor
 Ansvara för att utbild ning av olika kategorier av lärare innehåller inform ation om
likabehand lingsfrågor, inklusive könsm ed veten ped agogik
 Ge stöd till stud enter m ed funktionsned sättning sam t inform era om stöd et till
sökand e, stud enter och lärare
 Inform era nyantagna stud enter om d iskrim ineringslagen och hand läggningsrutiner
för anm älan av d iskrim inering och trakasserier
Fortlöpande uppdrag till SLU Lokaler
 Att vid all om byggnadsplanering och nybyggnation se till att H and isam s riktlinjer
tilläm pas. Även vid m ind re om byggnationer/ renoveringar ska tillgänglighets åtgärd er vid tas.
 Säkerställa att lokaler som inte berörs av om byggnad såtgärd er för
verksam hetsanpassning planläggs för om byggnad för ökad tillgänglighet. Detta
värd eras från fall till fall bl.a. utifrån bed öm ning av hur lång tid SLU kom m er att ha
fortsatt verksam het i d en lokal/ byggn ad som avses.
 Se till att tillgänglighetskraven tillgod oses vid förhyrning av nya lokaler.
 I sam band m ed lokalförsörjningsåtgärd er ansvara för planering av inred ning och
utrustning som behövs för personer m ed funktionshind er.
 Ansvara för att utem iljön på SLU:s cam pusom råd en successivt anp assas för en ökad
tillgänglighet
Fortlöpande uppdrag till IT-enheten
 Ansvara för att SLU:s telesystem så långt d et är m öjligt utvecklas till att bli
tillgängligt för alla.
 Ansvara för att SLU tillhand ahåller tillräckligt m ånga d atorer m ed relevant
program vara för anställd a och stud enter m ed läs- och skrivsvårigheter eller annan
funktionsned sättning
Fortlöpande uppdrag till Kommunikationsavdelningen
 Utveckla SLU:s w ebbsid or m ot ökad använd arvänlighet och tillgänglighet ur
funktionshind erspersp ektiv
 Ansvara för att SLU:s inform ationsm aterial är icke-d iskrim inerand e och ickeexklud erand e. Exem pelvis ska innehållet i SLU:s programkataloger och övrig
inform ation spegla etnisk m ångfald och inte förstärka d en heterosexuella norm en
eller könsstereotyper.
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Fortlöpande uppdrag till biblioteket
 Bibliotekets Lika villkorsutskott ska årligen revid era sin Lika villkorsplan, som
fastställs av Överbibliotekarien. Denna ska ta sin utgångspunkt i d en
universitetsgem ensam m a strategin och hand lingsplanen för Lika villkor.
 Med ia, w ebbplats, IT-system för publicering och sökning sam t und ervisning och
bibliotekslokaler anpassas för att öka tillgängligheten för stud enter m ed
funktionsned sättning.
 Bibliotekspersonal och biblioteksvärd ar beaktar likabehand lingsfrågor i sitt arbete.
De vet också var m an hittar d e riktlinjer som gäller vid m isstanke om d iskrim inering
eller trakasserier.
Fortlöpande uppdrag till Ledningskansliet
 Ansvara för att utbild ningsd agarna för nytillträd d a kårfunktionärer innehåller
inform ation om d iskrim ineringslagen, SLU:s lika villkorsarbete sam t
hand läggningsrutiner vid anm älan av d iskrim inering och trakasserier
 Genom föra stud iesociala enkäter m inst vartannat år, riktad e till svensktaland e och
engelsktaland e stud enter på grund - och avancerad nivå sam t till forskarstud erand e
Fortlöpande uppdrag till fakulteterna
 Fakulteternas Lika villkorsutskott ska årligen revid era sin Lika villkorsplan, som
fastställs av d ekanus p å respektive fakultet. Denna ska ta sin utgångspunkt i d en
universitetsgem ensam m a strategin och hand lingsplanen för Lika villkor.
 Mål för könsförd elningen av nyanställd forskar- och lärarpersonal sätts årligen av
respektive fakultet.
 Schem aläggning av und ervisning ska i m öjligaste m ån göras m ed hänsyn tagen till
stud enter m ed föräld raansvar.
 Und ervisning och exam inationsform er anpassas för att öka tillgängligheten för
stud enter m ed funktionsned sättning.
 Lärare och annan personal inom fakulteten beaktar likabehand lingsfrågor i sitt
arbete. De vet också var m an hittar d e riktlinjer som gäller vid m isstanke om
d iskrim inering eller trakasserier.
 Inform era p raktikvärdar och externa hand led are om d iskrim ineringslagen och att
d en också gäller vid praktik.
1
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Detta är ett d elm ål för att p å sikt nå jäm n könsförd elning, d vs. en förd elning av kvinnor och m än inom
intervallet 40-60.
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Fortlöpande uppdrag till Studiesociala rådet
 Behand la övergripand e strategiska frågor som avser stöd ja, sam ord na, stim ulera och
utveckla arbetet m ed stud iesociala frågor, inklusive m ångfald och likabehand ling av
stud enter
 Ansvara för att följa upp och utvärd era studentkårernas insparksaktiviteter
 Ansvara för att d et arrangeras en årlig insparksutbild ning för kårernas
insparksansvariga d är inform ation om d iskrim ineringslagen och SLU:s lika
villkorsarbete ingår.
 Ge synpunkter och läm na förslag på åtgärd er i Lika villkorsplanen vad gäller
stud entfrågor.
Fortlöpande uppdrag till universitetsadministrationens Lika villkorsutskott
 Universitetsad m inistrationens Lika villkorsutskott ska årligen revidera sin Lika
villkorsplan, som fastställs av universitetsd irektören. Planen ska ta sin
utgångspunkt i d en universitetsgem ensam m a strategin och hand lingsplanen för
Lika villkor.
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Specifika åtgärder för perioden 2012
Allmänt
Nya rutiner för arbetet med Lika villkorsplanen
Mål: Arbetet m ed SLU:s lika villkorsplan ska vara effektivt och änd am ålsenligt
Åtgärd: Utvärd era om d en gem ensam m a hand lingsplanen ger effektivitet och uppfyller
kraven i d iskrim ineringslagen
Ansvarig: Personalchefen och chefen för SUS
Lika villkorsavsnitt i ledningsinformationssystemet
Mål: Fakulteters och institutioners årliga Lika villkorsarbete m ed planering,
genom förand e och uppföljning ska und erlättas genom red ovisning i
led ningsinform ationssystem et.
Åtgärd: Led ningsinform ationssystem et ska utvecklas i syfte att tyd liggöra
könsförd elningen inom d e olika befattningar som finns vid SLU.
Ansvarig: Personalchefen i sam råd m ed led ningskansliet
Utveckling av analysinstrument
Mål: N yckeltal ska utvecklas inom jäm ställd hetsom råd et.
Åtgärd: N yckeltalen ska genereras i personalsystem et och visas i
led ningsinform ationssystem et.
Ansvarig: Personalchefen i sam råd m ed led ningskansliet
Utbildning och information
Mål: Öka känned om en om likabehand lingsfrågor bland stud enter och anställd a
Åtgärd: Påbörja ett arbete för att säkerställa att alla stud enter inom respektive
utbild ningsprogram ges m öjlighet att d iskutera värd erin gsfrågor kopplad e till
likabehand ling
Ansvarig: Fakulteterna i sam arbete m ed SUS
Artikelserie i personaltidningen
Mål: Anställd a vid SLU ska ha god känned om om d iskrim ineringsgrund erna och hur vi
jobbar m ed d essa vid SLU
Åtgärd: Publicera en artikelserie i personaltid ningen ”Resurs” som belyser olika
d iskrim ineringsgrund er
Ansvarig: Chefen för Kom m unikationsavd elningen
Universitetsdjursjukhuset (UDS)
Mål: Att i d en årliga planeringen beakta Lika villkorsfrågor
Åtgärd: Att fortsätta Lika villkorsarbetet und er 2012
Ansvarig: Chefen för Djursjukhuset
Lunchseminarier om HBTQ-frågor
Mål: Öka känned om en och öka toleransen bland stud enter och personal vad gäller
H BTQ-frågor
Åtgärd: Anord na lunchsem inarier på SLU:s olika cam pus
Ansvarig: Lika villkorsutskotten i sam arbete m ed kårerna
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Ökad kännedom om Lika villkorsarbetet inom SLU
Mål: Arbetet m ed Lika villkor ska vara väl känt inom SLU, och inform ation om lika
villkor ska finnas lättillgängligt
Åtgärd 1: Gör inform ationen om Lika villkor på hem sid an m er innehållsrik och
läsvänlig
Åtgärd 2: Ta fram läsvänligt d okum ent om Lika villkor (inkl. policy, hand lingsplan,
d efinitioner, sam t hur personal respektive stud enter ska anm äla d iskrim inering och
trakasserier). Detta trycks och sprid s till nyckelpersoner inom SLU, och görs tillgängligt
att lad d a ned från hem sid an, på svenska och engelska.
Ansvarig: Personalchefen i sam råd m ed chefen för SUS
Åtgärd 3: Ta fram kortfattad fold er och affisch riktad m ot stud enter, m ed info om vad
Lika villkor innebär och vart m an ska vänd a sig om m an utsätts för d iskrim inering eller
trakasserier
Ansvarig: Chefen för SUS i sam arbete m ed utbild ningsled arna och SLUSS
Policydokument och riktlinjer
Mål: SLU ska ha aktuella policyd okum ent och riktlinjer
Åtgärd: Uppd atera SLU:s policy och riktlinjer för m ångfald
Ansvarig: SLU:s personalchef

Jämställdhet
Kvinnliga befordransprofessorer
Mål: Öka antalet kvinnor som söker beford ran.
Åtgärd 1: I Anställningsord ning vid SLU tyd liggöra vad som krävs och hur d et går till
att söka beford ran.
Ansvarig: Dekanus för respektive fakultet i sam råd m ed personalchefen
Åtgärd 2: Årliga återkom m and e sam tal m ed respektive d ekan och fakultetsled ning om
kvinnlig kom petens vid fakulteten.
Ansvarig: Rektor
Mål: Ett m er jäm ställt SLU
Åtgärd: Red ovisning av projekt finansierat av Delegationen för jäm ställd het i
högskolan.
Ansvarig: Projektled arna

Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning
Tillgång till information på engelska
Mål: SLU ska vara en attraktiv arbetsgivare även internationellt sett sam t und erlätta för
anställd a m ed annat m od ersm ål än svenska att tillgod ogöra sig infor m ation. Enligt
fastställd språkpolicy skall all inform ation finnas på engelska och svenska.
Åtgärd: Und er 2012 ska alla d okum ent som rör rekrytering, arbetsförhålland en och
trakasserier finnas översatta till engelska och vara publicerad e på w ebben.
Ansvarig: Personalchef och Dekaner
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Policy angående religion och annan trosuppfattning
Mål: Personer m ed olika religion och trosuppfattning ska känna sig välkom na till SLU
Åtgärd: Se över m öjligheterna att fram policy för stud enter vad gäller led ighet och
annan särskild hänsyn i sam band m ed olika religiösa högtid er.
Ansvarig: Chefen för SUS sam t d ekanerna.
Bildprojekt
Mål: Bild erna på SLU:s w ebb och trycksaker ska prägla universitetets internationella
prägel och p ersoner med olika etnisk tillhörighet ska känna sig välkom na till SLU
Åtgärd: Förnya och utöka bild und erlaget i SLU:s bild d atabas m ed fler internationella
stud enter och anställd a m ed utländ ska bakgrund
Ansvarig: Chefen för Kom m unikationsavd elningen

Funktionshinder
Skyltning
Mål: Förbättra inform ationen om tillgänglighet i und ervisningslokalerna för personer
m ed hörselned sättning
Åtgärd: Förbättra inform ationen, inkl. skyltning om d e tekniska system en för
hörselhjälpm ed el som finns i und ervisningslokalerna
Ansvarig: Chefen för avd elningen för infrastruktur
Tillgänglighet i den yttre miljön
Mål: Öka tillgängligheten i d en yttre m iljön för personer m ed rörelsehind er
Åtgärd: Planera för att övervinna nivåskillnad er och på så sätt öka tillgängligheten för
personer m ed rörelsehind er i utem iljön på cam pus Ultuna
Ansvarig: Chefen för avd elningen för infrastruktur , ev. i sam arbete m ed
Land skapsarkitektutbild n ingen i Uppsala
Information
Åtgärd 1: Anord na utbild ning för SLU:s personal om hur m an skapar tillgängliga pd ffiler (som går att lyssna på m ed talsyntes), sam t lägga ut info om d etta på internw ebben
Ansvarig: Cheferna för Kom m unikationsavdelningen och Personalavd elningen .
Åtgärd 2: Beakta tillgänglighetsaspekten i arbetet m ed att ta fram en internw ebb för
stud enter
Ansvarig: Cheferna för SUS respektive komm unikationsavd elningen.
Riktad information till studenter med funktionshinder inom SLU Karri är
Mål: Stud enter m ed funktionshind er ska ha tillgång till inform ation om vad som gäller
kring anpassningar och hjälpm ed el i arbetslivet
Åtgärd: Ta fram inform ation till SLU Karriärs hem sid a om arbetsgivares ansvar och
försäkringskassans roll när d et gäller anpassningar och hjälpm ed el p å arbetsplatser
Ansvarig: Chefen för SUS
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Telefoni
Mål: SLU:s telesystem ska vara tillgängliga och använd bara för alla använd are
Åtgärd 1: Möjligheterna att införa texttelefoni för inkom m and e sam tal till SLU:s växel
utred s
Ansvarig: Chefen för IT-avd elningen
Uppföljning studiesociala enkäten
Mål: Resultatet av d en stud iesociala enkäten följs upp på ett strukturerat sätt
Åtgärd: Utarbeta hand läggningsplan för uppföljning av d en stud iesociala enkäten,
inklusive tid splan
Ansvarig: Ord förand en för STRÅ
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