Protokoll

Ks 66/2015

Jämställdhetsdelegationen
Datum:
Klockan:
Plats:

2015-06-18
09:00 - 12:00 + lunch
Lagrummet, Rådhuset

Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Fisun Yavas (S)
Lars Johansson (C)
Linn Andersson (M)
Helena Ståhl (SD)
Ulrica Solver-Gustavsson (FP)
Johanna Ek, tjm,
Anna Paris, tjm, sekreterare
Mia Stålgren Patiño, tjm

Frånvarande:

Sara Maxe (KD)
Gabriella Velasquez (MP)

1.

Protokolljusterare:
Till justerare väljs Lars Johansson (C)

2.

Anmälan av övriga frågor
Ana Paris (tjm) påtalar att det i Jämställdhetsdelegationens protokoll den 24/4
står att Personalavdelningen ska informera om Arbetsmiljöverkets slutrapport för
Kvinnors arbetsmiljö men att punkten inte finns med på dagens dagordning.
Ärendet flyttas till Jämställdhetsdelegationens möte i augusti.

3.

Arbetsordning förändrad skrivning
Mia Stålgren Patiño (tjm) rapporterar att KS-presidium inte godtar följande
skrivelse under rubriken Sammansättning
”Varje parti nominerar, utifrån prioritetsordning, en kvinna och en man.
Ordförande, vice ordförande och ledamöter utses därefter av Kommunstyrelsen.”
Detta eftersom de inte vill att Kommunstyrelsen ska ägna sig åt valberedning.
Förslagsvis återtas den tidigare formuleringen:
”Kommunstyrelsen utser delegationens ordförande och ledamöter.
Kommunstyrelsen ska eftersträva en jämn könsfördelning i delegationen.”
Gällande viceordförandeposten anser Kommunstyrelsen att
Jämställdhetsdelegationen utser denna post internt.
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Murad Artin (V) har lyft frågan om hur politiska representanter tillsätts för att
säkerställa en jämn könsfördelning. Frågan kommer att diskuteras på ett generellt
plan på FOA i augusti eftersom den inte bara berör Jämställdhetsdelegationen.
Jämställdhetsdelegationen står fortfarande bakom den ordning som tidigare
föreslagits, att partierna nominerar en kvinna och en man och Kommunstyrelsen
sedan utser ordförande och ledamöter.
Jämställdhetsdelegationen godtar förslaget att internt utse vice ordförande.
Diskussion och beslut om detta tas i augusti.
Jämställdhetsdelegationen skickar frågan om tillsättandet av politiska
representanter till FOA och beslutar enligt förslag om skrivelsen för
Arbetsordning för Kommunstyrelsens Jämställdhetsdelegation.
4.

Utse vice ordförande
Punkten kommer att diskuteras och beslutas om vid nästa sammanträde i augusti.

5.

Resultatbedömning av nämnderna 2014
Johanna Ek (tjm) och Mia Stålgren Patiño (tjm) redovisar resultatbedömningen
av nämndernas årsberättelser utifrån genustrappan. Av 23 bedömningar för
nämndernas utveckling har endast fyra (Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, Kommunstyrelsen, Gymnasienämnden och Tekniska
nämnden) förbättrat sin redovisning sedan 2013 varav en (Kommunstyrelsen) har
tagit ytterligare kliv i trappan.
För två nämnder (Kultur- och medborgarnämnden och Miljönämnden) har inte
bedömningen ändrats men visar ändå en positiv utveckling i bredd/fördjupning
av genusarbetet.
Sex nämnder (Byggnadsnämnden, Fritids- och turistnämnden, Glanshammars
lokala nämnd, Tysslinge lokala nämnd, Vård- och omsorgsnämnd öster, Vårdoch omsorgsnämnd väster) bedöms ha tappat i fokus och har en försämrad
utveckling och tre (Fritids- och turistnämnden, Glanshammars lokala nämnd,
Tysslinge lokala nämnd) kliver också baklänges i trappan.
Nämndorganisationen har förändrats sedan förra året och tre av de sex nämnder
som bedöms ha haft en negativ utveckling finns inte längre kvar.
Jämställdhetsdelegationen beslutar att träffa de nya nämnderna samt de nämnder
som har negativ utveckling. Delegationen ger Murad Artin (V) och Johanna Ek
(tjm) i uppdrag att utforma ett förslag till plan för vilka frågor som ska diskuteras
och hur tillvägagångssättet bör vara. Jämställdhetsdelegationen åtar sig också att
diskutera vad det är för stöd som de olika nämnderna och förvaltningarna
behöver.
Ledamöterna vill ta del av redovisad sammanställning (i bild) för att visa i
partigrupperna.

6.

Rapport från studiebesök i Malmö
Den 7-8/5 var delegationen på studiebesök i Malmö. Murad Artin (V), Sara
Maxe (KD), Linn Andersson (M), Ulrica Solver Gustavsson (FP) och Johanna
Ek (tjm) deltog i studiebesöket.
Johanna Ek (tjm) delger intryck och reflektioner från besöket. Separat
sammanställning skickas ut inom kort.
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7.

Rapport från Dialogträff med ideella organisationer
Den 10/6 bjöd delegationen in frivilligorganisationer till en dialogträff med fokus
på det 4:e jämställdhetspolitiska målet. 18 organisationer bjöds in varav 8 fanns
representerade vid träffen.
Efter en kort inledning om det 4:e jämställdhetspolitiska målet och kommunens
övergripande arbete delades frivilligorganisationerna in i 3 grupper för att
diskutera utifrån det frågeunderlag som skickats ut inför dialogträffen.
Det var en positiv kväll med mycket samtal. Det framstod som att många hade
behov av att prata med varandra och upptäckte att de som ideella organisationer
kompletterar varandra. De flesta var väl förberedda utifrån frågorna och det blev
många bra och konkreta reflektioner, men även frågor kring vad
Jämställdhetsdelegationen gör rent konkret.
Diskussionerna som ägde rum i de tre grupperna sammanställs och kommer att
finnas tillgänglig inom kort. En återkoppling kommer att göras till alla som
deltog.
Något anmärkningsvärt som framkom under kvällen var att åldersgränsen till
Knuffen har varit olika för tjejer och killar. Murad Artin (V) har pratat med
Region Örebro Län angående detta och denna ojämställdhet har nu rättats till.
Delegationen konstaterar att arbetsformen dialogträff är bra och går vidare med
den.

8.

Förutsättningar för flickors idrottande
Johanna Ek (tjm) rapporterar från det strategiska samtal om flickors idrottande
som hon var inbjuden till i maj. Det var ÖLIF/SISU som bjudit in politiker,
tjänstemän, organisationer och ett par idrottande tjejer till samtalet.
ÖLIF har som mål att under hösten landa i en handlingsplan för att öka tjejers
idrottande. Flickors deltagande i idrott i Örebro ligger på 33 % i de
idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbunden. Tjejer deltar däremot
i större utsträckning i idrotter som de finansierar själva.
Målet är att siffrorna på 33 % deltagande för tjejer ska öka till 40 % år 2020. En
ny träff kommer att anordnas 15 september. De som deltog i träffen ombads ta
med informationen till respektive organisation och identifiera tre åtgärder som
förändrar förutsättningarna för flickors idrottande.
Johanna Ek (tjm) och representant från delegationen får i uppdrag att närvara vid
vid ÖLIF/SISUs möte den 15/9. Linn Andersson (M) och Ulrica SolverGustavsson (FP) anmäler intresse.
Murad Artin (V) lyfter att i Strategi för samverkan mellan elitidrotten och Örebro
kommun som det fattades beslut om i tisdags (16/6) finns en punkt om
marknadsföringsstödet. Delegationen bevakar frågan och återkommer om ett år
för att se hur pengarna fördelats.

9.

Rapport Näringslivsprogram
Den 24/4 diskuterade Jämställdhetsdelegationen Näringslivsprogrammet. Murad
Artin (V) har lyft delegationens synpunkter till ordförande i Kommunstyrelsens
arbetsutskott för näringsliv och tillväxt, Lennart Bondesson (KD), som tagit det
vidare till ansvariga tjänstemän. Generellt har delegationens synpunkter tagits
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med i Näringslivsprogrammet, som det beslutades om på Kommunfullmäktige
den 17 juni.
10.

Information om Klimatstrategi
Johanna Ek (tjm) rapporterar om det arbete som pågår med att revidera
Klimatstrategin (strategi + handlingsplan kommer att finnas). Det kommer att
skickas ut ett utkast till KSU, förvaltningschefer, vd och arbetsgrupper inför en
workshop i augusti. Justeringar kommer att göras i september och i oktober ska
ett godkännande av förslaget göras för att det ska kunna göras ett remissutskick.
Jämställdhetsdelegationen kommer att få utskicket samtidigt som KSU och
övriga (se ovan) och ha möjligheter att lämna synpunkter.

11.

Omvärldsbevakning
Riksrevisionens rapport
Johanna Ek (tjm) rapporterar om Riksrevisionens rapport om regeringens
jämställdhetssatsning. Regeringen har avsatt 2,6 miljarder kr under 8 år inom
jämställdhetsområdet. Jämställdhetsarbetet har gått framåt men mycket av det
som gjorts riskerar att rinna ut i sanden och inte få några effekter på lång sikt. Ett
sätt att åstadkomma resultat på sikt är att ställa krav på hållbarhet när man
formulerar uppdrag till myndigheterna som får ta del av pengarna.
Den struktur som finns på jämställdhetsområdet är inte tillräcklig som stöd
eftersom det saknas ansvarig myndighet. Det behöver tydliggöras vilket ansvar
de olika myndigheterna har för jämställdhet.
EU resolution
Det har kommit en ny resolution från Europaparlamentet om EU:s
jämställdhetsstrategi efter 2015. Kommissionen är tveksam till en ny
jämställdhetsstrategi och det här är parlamentets sätt att trycka på kommissionen.
Här kan du ta del av resolutionen i sin helhet på svenska.

12.

Middagskostnad och traktamente i samband med studiebesöket i Malmö
Delegationen beslutar enligt kommunens riktlinjer att den del av
middagskostnaden som överskrider beloppsgräns för intern representation
bekostas av deltagarna själva.

13.

Arvode dialogträff
Ledamöter som deltog vid dialogträffen ska fylla i arvodesblankett.

14.

Nästa möte
28 augusti, kl. 9 – 12.

15.

Övriga frågor
Delegationen har i uppdrag att behandla förslag om en nationell
jämställdhetskonferens i Örebro. Nationella jämställdhetskonferenser kommer att
arrangeras i Malmö 2016 och i Eskilstuna 2017. Delegationen har fått i uppdrag
av Lena Baastad och Staffan Isling att formulera en skrivelse till SKL gällande
Örebro kommuns intresse för att arrangera en nationell jämställdhetskonferens i
Örebro år 2018.
Johanna Ek (tjm) får i uppdrag att formulera skrivelsen till SKL.

16.

Gemensam lunch i Lagrummet
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Mia Stålgren Patiño, sekreterare

Justerat den

2015

Murad Artin, ordförande

Lars Johansson, justerare
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