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Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Helena Ståhl (SD)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Sara Richert (MP)
Sara Maxe (KD)
Eva Leitzler (M)
Mia Stålgren Patiño, strategisk planerare
Linn Björkstrand, sekreterare
Maria Cederskär, HR- strateg

Frånvarande:

Lars Johansson (C)
Fisun Yavas (S)

1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Eva Leitzler (M).
2. Anmälan av övriga frågor
• Uppföljning av Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016-19
3. Könsuppdelad statistik i Kommunfullmäktige
Niccolo Gianella

Se bilaga 1.
Niccolo har sammanställt statistik beträffande ledamöternas talartid utifrån kön
över ett kommunfullmäktigesammanträde den 30 augusti 2017.
Delegationen beslutar att göra en jämförelse av statistiken under hösten och
vinterns sammanträden och bjuder in Niccolo nytt vid senare tillfälle.

4. Kulturpolitiskt program för Örebro kommun
Gustav Axberg
Behcet Barsom

Se bilaga 2.
Programmet har gått ut på remiss. Delegationen lämnar eventuella synpunkter för
remissvaret till Mia Stålgren Patiño.

5. Rapport från Kalmar
Se bilaga 3- 6.
Delegationen fick under sitt studiebesök träffa ett kommunalråd och två chefer
samt en strateg som arbetar med jämställdhetsfrågor i kommunen.
Kalmar har fått bra resultat inom framför allt skola och fritidsgårdar, och behovet
finns att sprida informationen även i Örebro kommun om nya sätt att arbeta med
resursfördelning och mindre uppdragsbaserat.
Bland annat har Kalmar kommun satsat på en utbildning om genus för personer
som arbetar med barn och ungdomar på fritidsgårdar och annan personal i
kommunen.
Kommunen byggde bland annat om en fritidsgård så att den skulle bli riktigt
”genussmart”, en gård för alla. Efter ombyggnationen blev fritidsgården inte bara
mer jämställd utan även en roligare och tryggare för alla besökare. Före
ombyggnationen var 80-90% av besökarna pojkar och bara ca 10% flickor, och
efter ombyggnationen ökade andelen flickor till 45%.
Jämställdhetsdelegationen beslutar att kontakt tas med Kulturnämnden samt
representanter från Kalmar kommun för en dialog och besök i nämnderna.
6. Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män
Maria Cederskär

Handlingsplanen har gått ut till nämnderna, som fattat beslut och nu ska
sammanställa helhetsrapportering och mål. Ärendet kommer att tas upp i
Kommunstyrelsen.
Planen tas upp på nästa delegationssammanträde igen
Det har uppmärksammats i landet att Örebro håller i detta arbete, och politiker i
kommunen har blivit tillfrågade att delta i en konferens på ämnet i januari.
7. Delår 2
Se bilaga 7.
Rapport gällande resultat i delår 2 enligt jämställdhetstrappan.
Delegationen önskar återkoppling på resultatet från nämnderna. Frågan har varit
upp i Kommunstyrelsen tidigare om att detta ska prioriteras och vara grundläggande
vid budgetarbete.
8. Reaktioner kring rapport/infobrev från delegationen till nämnderna
Jämställdhetsdelegationen har fått reaktioner på det brev som skickades ut som en
rapport i augusti där nämnderna fick i uppdrag att besvara ett antal frågor om
jämställdhetsarbete. Rapporten avsåg att presentera delegationens arbete och att en
bedömning ska göras av nämndernas arbete enligt jämställdhetstrappan.
Delegationen vill framhålla att ett svar ska inkomma från nämnderna, och kommer
att sammanställas i december när svaren har inkommit.
9. Omvärldsbevakning
• 11 december hålls ett halvdagsseminarium om jämställdhet och idrott, ÖLIF kl.
12- 16.
• 25 november anordnas ”Orange day” där bland annat byggnader lyses upp i
orange för uppmärksamma våld mot kvinnor. Renee Andersson och Mia
Stålgren Patiño kommer att medverka.
• Enkäten till förtroendevalda har gått ut. Påminnelse kommer att skickas ut
senare och enkäten är öppen under en månad.
• Örebroveckan för mänskliga rättigheter anordnas 11-15 november, där Örebro
kommer att vara värdar för utställningen ”bilder som förändrar världen”.
Utställningen är gjord av Genusfotografen och Gävle kommun. Utställningen

•

•

kommer att anlända den 6 november med vernissage och invigning den 11
november. Tider kommer inom kort.
Hopsamling av jämställdhetsbudgeteringsanalyser pågår. En genusvetare från
Göteborgs universitet håller i arbetet med utgångspunkt i
jämställdhetsbudgetanalys från 2016 för att skissa på en mall för fortsatt arbete
med avrapportering, och detta beräknas vara färdigt i februari. Eventuellt kan en
workshop anordnas i ämnet.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har sammanställt en rapport om flickor
och pojkar i behandling och stöd: http://specialpedagogik.se/skolorna-missarflickornas-behov/

10. Övriga frågor
• Uppföljning av Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016- 19
Frågan är lyft för diskussion hos kommundirektören och tas upp på november
månad sammanträde.

Justerat den
/

2017

___________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

_________________________
Murad Artin, ordförande

________________________
Eva Leitzler, justerare

