
P R O T O K O L L

Mötesdatum
Rektors beslutsmöte 2020-12-21

Sekreterare ........................................................... Datum ...............................
Britt Sivertsen

Underskrifter

Justerare ........................................................... Datum ...............................

Justerare ........................................................... Datum ...............................

Plats och tid Microsoft Teams-möte kl. 10:00-12:00

Beslutande ledamöter Pär Weihed (vice ordförande) (Stf rektor)  ersätter Birgitta Bergvall Kåreborn 
(ordförande)
Cathrine Norberg (Prorektor)
Veronika Sundström (Chef för verksamhetsstödet)
Albin Allevret (Kårordförande Teknologkåren)

Övriga närvarande Britt Sivertsen (sekreterare)
Mia Oldenburg (föredragande, chef Student)

Protokollet omfattar §271
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Rektors beslutsmöte 2020-12-21

Justeras

§271

Uppförandekod (LTU-3141-2020)

Beslut

Ställföreträdande rektor beslutar att fastställa Luleå tekniska universitets uppförandekod enligt 
bilaga.

Beslutsunderlag

 Bilaga till beslut Uppförandekod för Luleå tekniska universitet

Sammanfattning

På uppdrag av rektor och universitetsdirektör har en uppförandekod för studenter, 
medarbetare och samarbetspartners tagits fram. Uppförandekoden publiceras på en 
webbplats kallad Trygg på LTU där begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande 
särbehandling förklaras och där universitetet tydliggör hur rapportering om detta sker. 

 

En grupp bestående av universitetsdirektör, HR-chef, chefsjurist, säkerhetschef samt chef för 
verksamhetsområde Student har arbetat fram uppförandekoden genom omvärldsbevakning 
och input från studentkårer, prefekter, huvudutbildningsledare samt övriga chefer inom VSS-
ledningsgrupp. Ärendet har föredragits på central samverkan.

 

Expedieras till 

Prefekter, huvudutbildningsledare, studentkårer, inst-reg, VSS all personal
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1(1)
Datum Dnr
2020-12-21 LTU-3141-2020

Handläggare
Mia Oldenburg

Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå
0920-49 10 00  www.ltu.se

Luleå tekniska universitets uppförandekod

Luleå tekniska universitet är ett utmaningsdrivet universitet som ska vara erkänt för att bidra till ett 
konkurrenskraftigt och hållbart samhälle genom att erbjuda gränsöverskridande utbildning och 
forskning i en välkomnande kultur som genomsyras av våra värdeord mod, närhet och tillit. Ett 
professionellt bemötande av varandra och vår omgivning utgör en viktig del för att kunna uppnå 
detta.

Uppförandekoden definierar därför hur vi ska bete oss mot varandra och vilket beteende vi kan 
förvänta oss från andra. Uppförandekoden ska utgöra grund för dialoger inom universitetet för att 
konkretiseras och kunna hållas levande. 

För universitetet är det en självklarhet att alla människor har lika värde, rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Olikheter berikar vårt universitet och det är så vi vill ha det. Såväl studenter, 
medarbetare som samarbetspartners förväntas därför, i tal och skrift såväl i fysiska som i digitala 
sammanhang att:

 Behandla alla, studenter, anställda och övriga samverkansparter med respekt och hänsyn. 

 Bidra till att skapa en trygg, respektfull och inkluderande arbets- och studiemiljö. 

 Uppmuntra andra, ge stöd och hjälp och på så sätt bidra till en bra arbetsmiljö för alla. 

 Vara ett gott föredöme genom att kommunicera på ett professionellt sätt och framföra åsikter 
sakligt.

 Visa respekt för olikheter – alla ser inte likadana ut, tycker inte lika och har inte samma 
erfarenheter. 

 Debattera åsikter, tankar, övertygelser och samhällsfrågor av olika slag under respektfulla 
former. 

 Säga ifrån direkt om något känns fel till berörda personer,  och om så krävs till personer som 
kan hjälpa till att åtgärda problemet, till exempel närmaste chef eller studentkåren.
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