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1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Helena Ståhl.
2. Anmälan av övriga frågor
• Återkoppling på ”Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol,
narkotika, dopning och tobak”
3. Nämndernas resultatredovisning enligt Jämställdhetstrappan
Ann-Kristin Sundelius

Se bilaga 1.
Jämställdhetstrappan togs fram i syfte att värdera utvecklingen av
jämställdhetsarbetet i kommunen och ta fram en kvalitetshandbok. Utifrån detta
görs en värdering av nämndernas årsberättelser om hur man jobbat med
jämställdhetsfrågorna.
Fram till 2016 gjordes en ny analys varje år, men från 2017 görs uppföljningen i
andra steg genom bland annat avvikelserapportering.
Delegationen vill att Kommunstyrelsen ska få rapporterna om
Jämställdhetstrappan för att kunna se hur nämnderna arbetar och hur de bör
arbeta med frågorna.
Hur uppföljningen sker av arbetet som nämnderna gör bör följas upp och

återkopplas via andra kanaler.
Delegationen beslutar att en skrivelse ska formuleras och skickas till nämnderna
om sammanställningen av rapporten, och nämnderna ska sedan lyfta detta som
ett ärende. Mia Stålgren Patiño och Ann- Kristin Sundelius kommer att
sammanställa detta.
4. YouthEQ i Kalmar, 11-12 oktober 2017
Eftersom konferensen är två dagar och det är tänkt att avslutas med ett
studiebesök den 13 oktober, har flera ledamöter i delegationen svårt att delta.
Delegationen ämnar åka den 12 oktober för att endast närvara vid studiebesöket
den 13 oktober.
5. Endagskonferens ”Integration och arbete” i Eskilstuna 6 september
http://forumjamstalldhet.se/2017/endagskonferens-om-integration-och-arbete-ieskilstuna-6-september/
Anmälan görs till Mia Stålgren Patiño.
6. Yttrande gällande översiktsplan för ett framtida Örebro
Yttrandet som Jämställdhetsdelegationen lämnat synpunkter på godkänns och
skickas till Programnämnd samhällsbyggnad.
7. Flytt av sammanträde den 29 september
Beslut att sammanträdet flyttas till torsdagen den 28 september 2017.
8. Studiebesök på Miniormen, Ormesta förskola
9. Omvärldsbevakning
10. Övriga frågor
• Se bilaga 2.
Återkoppling, ”Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol,
narkotika, dopning och tobak”, ANDT.
Sven- Göran Wetterberg som föredragit strategin för Jämställdhetsdelegationen
har träffat kommunledningen och har återkopplat med en skrivelse.
Eftersom de nationella målen är mer riktade i strategin så ska en totalparagraf
läggas till i inledningen och ett stycke om konsekvensanalyser ur ett
genusperspektiv tagits med.
Ärendet tas upp i Kommunstyrelsen i maj.
Jämställdhetsdelegationen anser att punkt 2 i skrivelsen kan förbättras:
”Allt förebyggande arbete ska genomsyras av genusperspektivet, för att ge alla
oavsett kön lika möjligheter”. Meningen om att ”Genusperspektivet som pekar
mot en organisation” bör alltså omformuleras.
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