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Jämställdhetsdelegationen
Datum:
Klockan:
Plats:

2017-01-27
09:00 – 12:00
Lagrummet, Rådhuset

Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Fisun Yavas (S)
Sara Richert (MP)
Helena Ståhl (SD)
Sara Maxe (KD)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Lars Johansson (C)
Johanna Ek, strategisk planerare
Linn Björkstrand, sekreterare

Frånvarande:

Maria Cederskär, personalstrateg

1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Sara Maxe (KD)
2. Anmälan av övriga frågor
• Marknadsföringsmedel
3. Könskonsekvensanalyser (uppdrag i enlighet med verksamhetsplan)
Inga- Greta Carneland Hörnström

Punkten utgår. Tas upp den 3 mars på nästa sammanträde.

4. Jämställdhetspriset 2016
Ett extrainsatt möte har hållits den 13 januari där ansökningarna gicks igenom och
förslaget att HVB Snödroppen ska erhålla Jämställdhetspriset beslutades.
Johanna Ek har tagit fram en motivering utifrån delegationens synpunkter och
denna fastställdes och godkändes av delegationen.
Priset kommer att delas ut på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari.
I samband med detta kommer chefer, ordförande i Vård och omsorgsnämnd öster
och programnämnden att bjudas på lunch.
Den verksamhet som fått hedersomnämnandet bjuds in till
Jämställdhetsdelegationens sammanträde i mars eller april.

5. Verksamhetsplan 2017 och Verksamhetsberättelse 2016
Anmäls till Kommunstyrelsesammanträde i mars.
Diskussion förs gällande synpunkter på verksamhetsplanen och uppföljningsrutiner
för nämndernas och bolagens arbeten. Förslag ges bland annat på att fler workshops
och seminarier kan hållas under 2017 för att sedan följas upp i kommunfullmäktige.
Detta ger Jämställdhetsdelegationen större möjligheter att vara rådgivande.
Dialogträffarna är planerade att fortsätta, men med en utökad uppföljning,
exempelvis genom att tjänstepersoner besöker bolagen och nämnderna för vidare
diskussion. På de dialogträffar som hållits har delegationen delgett nämnderna och
bolagen sina synpunkter, och utifrån dessa går det sedan att bedöma vilka som är
aktuella för besöken och därigenom intensifiera ansträngningen gentemot dessa.
De frågor som ställs innan dialogträffarna ska ses över och riktas utifrån de beslut
som är tagna men specificeras mer.
Stora ambitioner finns gällande jämställdhetsarbetet, men mer riktade insatser krävs
för att komma vidare.
Verksamhetsplanen kommer att beslutas på nästa sammanträde den 3 mars.
6. Omvärldsbevakning
• Forum Jämställdhet hålls 31 januari -1 februari 2017 på Conventum Kongress,
och delegater samt tjänstepersoner kommer att finnas på plats i
Jämställdhetsdelegationens monter under dagarna. Biljetter är utskickade till
alla berörda.
• Jämställdhetsmyndigheten är igång i Göteborg under ledning av Kerstin
Anebratt.
• SKL gör tillsammans med regeringen en gemensam satsning för att stärka
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstal
ldhet/manochjamstalldhet.7914.html
7. Övriga frågor
• Marknadsföringspengar från Örebro kommun till olika sportevenemang eller
klubbar har tidigare varit ett ärende Alf Lindblad, Kommunikation och
samhällsutveckling, hållit i. Det har getts förslag från Kommunstyrelsen att
detta ska läggas över på Örebrokompaniet.
Delegationen anser att det är mycket viktigt att jämställdhetsperspektivet fortsatt
finns med i denna fråga och att tydliga riktlinjer finns.
Dessa medel ska fördelas jämbördigt och inte enbart fokuserat på
marknadsföringsperspektivet.
Frågan tas upp med partiföreträdarna och i Kommunstyrelsen senare i vår.
Ordförande Murad Artin (V) har haft en dialog med Kommunstyrelseordförande
Kenneth Nilsson (S) om riktlinjer för värdskap och kommer att gå igenom
styrdokumentet för detta.
•

Renée Andersson kommer att vara sakkunnig i Jämställdhetsdelegationen från
och med 2017 gällande våld i nära relationer.

Justerat den
/

2017

___________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

_________________________
Murad Artin, ordförande

________________________
Sara Maxe, justerare

