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Jämställdhetsintegrering 2022-2033
Beslut

Kostnader för att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen beräknas uppgå
till 200 000 kr och finansieras inom den särskilda satsningen av
universitetsmedel för kvalitet i utbildning och pedagogiskt stöd, som
högskolestyrelsen avsatt särskilda medel till.
Prorektor ges beslutsrätt för användningen av de 200 000 kr som nu avsätts
för handlingsplanens genomförande. Av dessa 200 000 kr tilldelas även
Lärum medel för personella resurser i arbetet med handlingsplanen.
Kostnad för den personella resursen i form av handläggare på
ledningskansliet (LKA) finansieras inom den särskilda satsningen av
universitetsutveckling med inriktning på digitalisering och stödfunktioner,
som högskolestyrelsen avsatt särskilda medel till.
Eventuella medel för arbetet med handlingsplanen under 2023 tilldelas i
särskild ordning.

Motivering
Sveriges universitet och högskolor fick 2016 i uppdrag av regeringen att ta
fram en plan för hur lärosätena avser att utveckla arbetet med
jämställdhetsintegreringen. Syfte var att verksamheterna skulle bidra till att
nå de jämställdhetspolitiska målen, t.ex. i frågor om lika möjligheter till
karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen skulle
innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta
samt genomföra under 2017–2019. Vidare skulle planen beskriva på vilket
sätt jämställdhet skulle integreras och bli en del av lärosätets ordinarie
verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser.
Mälardalens högskola upprättade 2017 Plan för jämställdhetsintegrering av
Mälardalens högskola (2017/1308). Planen förlängdes och revideras inför
perioden 2020-2021.
I den reviderade version för 2022-2023 utvecklas handlingsplanen
efter MDH:s erfarenheter, arbetets mognad samt nya krav
och målsättningar.
Ärendets beredning
Förslag till beslut har tagits fram av styrgruppen för
jämställdhetsintegreringen bestående av prorektor, dekan, HR-chef,

Visma Addo ID-nummer : 1db8f2b4-1e0e-4517-a720-82618b0c0da3

Rektor beslutar fastställa reviderad plan för jämställdhetsintegrering vid
Mälardalens högskola (MDH) gällande år 2022-2023, samt budget för 2022.

studentrepresentant, representant för arbetstagarorganisationerna samt
adjungerande samordnare Thomas Wahl och Jonatan Mathiasson.
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Planen syftar till att skapa positiva effekter på jämställdheten på MDH och har
därför beaktat jämställhet ur sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv i
alla sina delar.
Revideringarna har gjorts i nära samråd med dem som arbetar med att
omsatta planen i praktiken och som har de bästa erfarenheterna kring hur
jämställdhetsuppdraget effektivt kan bedrivas på MDH.

Delges
Rektor, akademichefer, administrativa chefer, sektionschefer, bibliotekschef,
ekonomistrateg.
_______________________
Rektor beslutar i närvaro av högskoledirektör Karin Cardell efter
föredragning av handläggare Jonatan Mathiasson.

Paul Pettersson
Rektor

Jonatan Mathiasson
Föredragande
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