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Murad Artin (V), ordförande
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Sara Richert (MP)
Sara Maxe (KD)
Eva Leitzler (M)
Mia Stålgren Patiño, strategisk planerare
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Maria Cederskär, HR- strateg

Frånvarande:

Ulrica Solver-Gustavsson (L)

1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Lars Johansson (C).
2. Anmälan av övriga frågor
• Kommunens hantering av ett personalärende gällande sexuella trakasserier
• Enkäten till förtroendevalda
• Undersökning av talartid i Kommunfullmäktige
• #MeToo
• Forum Jämställdhet 2018
3. Synpunkter på Kulturpolitiskt program för Örebro kommun
En mer aktiv formulering och konkretisering av jämställdhetsperspektivet är
önskvärd i dokumentet. Delegationen beslutar att lämna synpunkter på
programmet.

4. Sammanträdestider 2018
Föreslagna sammanträdestider för 2018:
2018-01-26
2018-03-02
2018-04-06 (heldagssammanträde)
2018-04-27
2018-05-25
2018-06-20
2018-08-31
2018-10-26
2018-11-30
5. Rapport från Oslo
Konferensen ”Nordisk konferens om våld och behandling” där representanter från
Örebro kommun deltog hölls den 4 november i Oslo.
Fokus låg på individ- och behandling, och många föredrag hölls av terapeuter och
psykologer. Flera av dessa fokuserade också på ekonomiskt våld.
Från delegationens sida finns ett intresse att anordna seminarium för Örebro
kommun under 2018 om ekonomiskt våld, utifrån sitt arbete med
jämställdhetsbudgetering och åtgärder inom kommunen för större inkludering och
analys.
6. Verksamhetsplan 2018
Förslag om tema ekonomiskt våld under 2018.
Ordförande, strategisk planerare, personalstrateg samt sekreterare för delegationen
kommer att träffas i december för en planering inför 2018 och sammanställning av
årsberättelsen för 2017.
Under 2018 planeras mindre dialogträffar med nämnder och bolag, men
delegationen kommer att prioritera ett antal som inte träffat delegationen som
planerat eller som behöver uppföljning och återkoppling.
Arbetet med jämställdhetsbudgetering kommer att fortlöpa under 2018.
Svaren på den rapport som delegationen skickade ut under hösten 2017 kommer att
sammanställas, och sedan användas för att kunna ställa konkreta frågor till
nämnderna för att kunna göra uppföljningar på nämndernas arbete.
Förslag och synpunkter för verksamhetsplan- och berättelse skickas till Mia Stålgren
Patiño.
7. Uppföljning av jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 20162019
Maria Cederskär
Se bilaga 1.
Statistisk uppföljning av s k JID- plan.
Planen kommer att tas upp på nästa sammanträde den 15 december med förslag på
hur planen ska tillämpas vid exempelvis rekryteringar inför och under 2018.
Planen gäller till och med 2019, och måste enligt ny lagstiftning arbeta
genomförande och inte planerande och ska beskriva aktiviteter för
jämställdhetsarbete. Jämställdhetsdelegationen ämnar bjuda in kommundirektör
Anne Andersson eller annan nyckelperson för att diskutera ämnet.
8. Kompetensförsörjningsstrategi
Maria Cederskär, Karolina Holmlund
https://prezi.com/view/TkZQfE3W5MIdWA6VZIMI/
Strategin är fortfarande under strukturering och i första steget mot formalisering.
Dialog hålls kontinuerligt med fackföreningarna.

Främst är tanken att få in jämställdhetsperspektivet i kompetensförsörjningen och
att bredda rekryteringen i mans- respektive kvinnodominerade yrken och göra
Örebro kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.
9. Omvärldsbevakning
• Ett nytt verktyg, ”Normstorm”, har tagits fram av Jönköpings kommun. Detta
är en bildpedagogisk metod för unga i skolan om sociala medier.
http://www.jamstall.nu/nytt-verktyg-storma-bildnormer-med-normstorm24336/
Verktyget innehåller normkritisk teori och övningar och syftet är att ge elever,
personal och skolledning förståelse för normer, betydelser och jämlikhet.
• Rekrytering pågår för Jämställdhetsmyndigheten. Lena Ag, generalsekreterare
för Kvinna till kvinna, blir generaldirektör för myndigheten.
• Konferensen ”Equality Works 17” hölls under EU- toppmötet i Göteborg i
november. Denna arrangerades av Socialdepartementet och Nationella
sekretariatet för genusforskning för ministrar, forskare med flera för att
diskutera jämställd och en rättvis arbetsmarknad.
https://www.genus.se/nyhet/ministrar-vill-skynda-pa-jamstalldhetsarbetet-ieu/
• Efter studiebesöket i Kalmar finns intresse för att titta på fritidsgårdarna i
Örebro och deras statistik gällande besökande pojkar respektive flickor.
Statistik över detta kommer att skickas ut till delegationen, och detta tas sedan
upp under kommande sammanträde där en person från kommunfullmäktige
kan bjudas in för att diskutera resultatet.
• Forskaren Sofia Stridh som föreläst på bland annat Länsstyrelsens konferenser,
har beviljats 3,6 miljoner kronor för att forska gällande våld i välfärdsstater.
Det kan vara av intresse att bjuda in Sofia Stridh till ett kommande
delegationssammanträde för dialog.
• Konferens ”Det sexualiserade våldet i det moderna samhället” anordnas av
Örebro universitet den 29 november kl. 8.30- 16.00.
• Konferensen ”Jämställdhet för en framgångsrik idrotts- och
samhällsutveckling” den 11 december kl. 13.00- 16.30 på Idrottens hus.
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och Annica Lundström,
förändringsledare, medverkar bland annat.
10. Övriga frågor
• Örebro kommun har fått kritik från Diskrimineringsmannen, DO, gällande
hanteringen av ett ärende där en anställd gjort en anmälan om sexuella
trakasserier på arbetsplatsen. DO anser att kommunen har brustit i sin
utredning och åtgärd gällande ärendet. Jämställdhetsdelegationen kommer att
bjuda in en personalstrateg som arbetar med dessa frågor för en dialog till ett
kommande sammanträde.
• Enkäten som gick ut till förtroendevalda under hösten går fortfarande att
besvara, och tre påminnelser har skickats ut. Ytterligare påminnelse kommer att
skickas. Hittills har 44% av de tillfrågade besvarat enkäten.
• Niccolo Gianella som undersökt statistik över talartid för kvinnor respektive
män i kommunfullmäktige i oktober har fått i uppgift att även undersöka det
sammanträde som hölls i november och jämföra dessa två.
Det kan bli aktuellt att Niccolo kommer att göra sin kandidatuppsats på temat
och återkommer när detta är klart så att arbetet kan uppmärksammas i andra
kommuner. Ordförande tar även frågan vidare till kvalitetsdirektör Catharina
Centerfjäll.

•

•

Jämställdhetsdelegationen beslutar att göra ett uttalande om #MeToo för att
visa sitt stöd i kampanjen och en debattartikel om vad som sker när kampanjen
är slut ska sammanställas. Mia Stålgren Patiño återkommer till delegationen
gällade denna.
Ett antal ledamöter ur delegationen är nu anmälda till Forum Jämställdhet 2018
och logi för besöket i Karlstad är bokat. Tågresa bokas vid senare tillfälle.

Justerat den
/

2017

___________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

_________________________
Murad Artin, ordförande

________________________
Lars Johansson, justerare

