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Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Sara Maxe (KD)
Lars Johansson (C)
Helena Ståhl (SD)
Ewa Ottonius (MP)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Mia Stålgren Patiño, sekreterare

Frånvarande:

Fisun Yavas (S)
Linn Andersson (M)
Maria Cederskär, tjm
Johanna Ek, tjm,

1. Till protokolljusterare väljs Ulrica Solver-Gustavsson (L).
2. Anmälan av övriga frågor
Ulrica Solver-Gustavsson (L) anmäler fördelningen av
marknadsföringsbidragen som övrig fråga.
Ewa Ottonius (MP) anmäler Länsstyrelsekonferensen Ett samhälle fritt
från våld som övrig fråga.
3. Dialogträff, Länsmusiken
Länsmusiken, representerad av Gun Öjebrandt (ordf.), Beryl Lunder (VD)
och Mikael Ahlbäck (administrativ chef), deltog i en dialogträff med
delegationen med utgångspunkt i de uppdrag som finns inom
jämställdhetsområdet i ÖSB.
Vid dialogträffen diskuterades 1) Hur nämnden säkerställer service på lika
villkor för varje medborgare oavsett kön? 2) Exempel på områden inom
förvaltningen som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 3) Hur
nämnden säkerställer konsekvensbedömningar och hur de hanterar
ärenden som saknar konsekvensanalyser? 4) Hur nämnden säkerställer
jämställdhetsintegrerad budgetprocess och inom vilka utvecklingsområden
detta planeras.

För en sammanfattning av samtalet vid dialogträffen, se bilaga 1.
Delegationen uppmanar Länsmusiken att fortsätta med sitt goda och
genusmedvetna arbete och kommer att återkomma antingen med en
kallelse till ny dialogträff eller med skriftliga frågor som uppföljning.
Mia Stålgren Patiño (tjm) kommer att skicka ut en sammanfattning till
Länsmusiken över de punkter som diskuterats vid dialogträffen.
4. Omvärldsbevakning
• Ny lagrådsremiss
Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om ett övergripande
ramverk för aktiva åtgärder mot diskriminering. I lagrådsremissen
föreslås ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Ett av
förslagen är att lönekartläggning nu ska genomföras årligen,
istället för var tredje år. Detta görs redan i Örebro kommun.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
•

CEMR-verktygslåda
CEMR-deklarationens verktygslåda för att mäta implementeringen
av kommunens/landstingets/regionens CEMR-deklaration finns nu
svenska. Med hjälp av den här verktygslådan går det även att göra
jämförelser med andra som undertecknat deklarationen. Här hittar
du mer om verktygslådan: Verktygslådan för planering och
uppföljning av policys och praxis.

5. Övriga frågor
• Fördelningen av marknadsföringspengar
Vid flera tillfällen har frågan om fördelning av kommunens
marknadsföringspengar lyfts av delegationen och olika politiska
partier. Frågan har nu aktualiserats på nytt av Örebro volley.
För ett år sedan antog Kommunstyrelsen Strategi för samverkan
mellan elitidrotten och Örebro kommun där ett av målen är att
”Marknadsföringseffekterna tas fram genom mediemätningar.
Resultatet av dessa, tillsammans med jämställdhetsaspekter,
används vid fördelning av stödet.”
Samtidigt konstaterar Kommunstyrelsen i sin verksamhetsplan
med budget 2016 att andelen marknadsföringsmedel till kvinnliga
idrottare ska öka från 20 % till 23 % under året. Delegationen
anser att Kommunstyrelsens målformulering varken
överensstämmer med åtagandena i Strategi för samverkan mellan
elitidrotten och Örebro kommun eller Strategi för ett jämställt
Örebro. En bättre skrivning behövs i Kommunstyrelsens
verksamhetsplan liksom åtgärder i linje med strategidokumenten.
Mia Stålgren Patiño (tjm) får i uppdrag att formulera en skrivelse
till Kommunstyrelsen med utgångspunkt i ovan angivna strategier.
•

Länsstyrelsens konferens Ett samhälle fritt från våld
Ewa Ottonius frågar vilka riktlinjer som gäller för kostnaders i
samband med deltagande i externa konferenser, t.ex.
Länsstyrelsens konferens Ett samhälle fritt från våld.

Delegationen förfogar över 50 tkr som bl.a. ska omfatta medel för
kompetensutveckling. Delegationen beslutar gemensamt vilka
insatser som bekostas av den gemensamma budgeten.

Justerat den

Mia Stålgren Patiño, sekreterare
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Ulrica Solver-Gustavsson, justerare

