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Närvarande:

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

Frånvarande:

Gabriela Velazquez (MP)

1.

Protokolljusterare
Till protokollsjusterare väljs Ulrica Solver-Gustavsson (FP).

2.

Anmälan av övriga frågor.
Fisun Yavas (S) anmäler Maskulinitetskonferensen som övrig fråga.
Johanna Ek (tjm) anmäler Jämställdhetsdagarna som övrig fråga.
Mia Stålgren Patiño (tjm) anmäler övriga frågor:
o Projektdirektiv för giftfri miljö
o Uppföljningsträff kring flickidrott i Örebro

3

Utse vice ordförande.
Till vice ordförande väljs enhälligt Fisun Yavas (S).

4.

Klimatstrategi för Örebro kommun
Mia Stålgren Patiño (tjm) informerar om att det finns möjlighet att lämna
synpunkter på den med dagordningen bifogade Klimatstrategin. I nästa vecka
skickas en uppdaterad version av Klimatstrategin till KSU för förankring i
partierna inför beslut om remiss. Remisstiden är satt till oktober – december.
Beslut kommer att tas i mars/april 2016.

Jämställdhetsdelegationen inkommer inte med några synpunkter i nuläget utan
inväntar remissrundan. Delegationen önskar bjuda in ansvarig handläggare att
presentera strategin.
5.

Information om Strategi för ett jämställt Örebro
Johanna Ek (tjm) informerar att Strategi om för ett jämställt Örebro godkänts av
KD-beredningen. Johanna har informerat KD-beredningen om att beslutsförslaget
är framtaget i enighet med följande partiers representanter: (S), (KD), (C), (V),
(M), (FP), (MP), och i oenighet med (SD). Jämställdhetsdelegation ställer sig
bakom beslutsförslaget.
Ett tillägg som gjorts till strategin sedan den var ute på remiss kommer från
kvalitetsdirektören och handlar om att utvärderingsseminarier ska anordnas i
samband med att temarapporterna redovisas. Jämställdhetsdelegationen ska
ansvara för dessa utvärderingsseminarier.
Strategi för ett jämställt Örebro går upp till beslut den 22 september. Efter beslut
planeras en lanseringskonferens för att göra strategin känd. En
implementeringsplan kommer att tas fram för 2016 och en grovplan för resten av
strategins giltighetstid.

6.

Information om arbetsmiljöpolicy
Murad Artin (V) informerar om två synpunkter han framfört till KS angående
Örebro kommuns arbetsmiljöpolicy. I stycke 2, sista meningen har ett tillägg
gjorts så att meningen lyder:
”Chefen ska driva det systematiska arbetsmiljöarbetet och ansvara för att
kvinnor och män har en trygg och säker arbetsmiljö genom samverkan med
medarbetarna”.
I sista stycket, näst sista punkten har ett tillägg gjorts så att meningen lyder:
”Ett öppet och tolerant, jämställt klimat”
Ändringarna har godtagits av KS.

7.

Information om ny Jämställdhets- och Icke-diskrimineringsplan
Maria Cederskär (tjm) informerar om arbetet med den nya Jämställdhets- och
icke-diskrimineringsplan. Maria kommer att leda detta arbete tillsammans med
referensgrupper på olika nivåer. Delegationen är JID-planens politiska
referensgrupp. Det kommer även att tillsättas referensgrupper på chefsnivå och
tjänstemannanivå. Hur de fackliga organisationerna kommer att involveras är inte
klart ännu.
Under september kommer nuvarande JID-plan att utvärderas, vilket delegationen
kommer att få en dragning om vid sammanträdet den 25/9. Under septemberoktober pågår arbetet i de olika referensgrupperna och den 30/10 kommer
delegationen att få en presentation av förslag till ny JID-plan för att ge sitt
godkännande. Den 14/12 går JID-planen upp till beslut i KS.
I samband med presentationen av utvärderingen av den nuvarande JID-planen
(25/9) kommer delegationen att ha möjlighet att formulera mål till den nya JIDplanen. Delegationen påtalar att de frågor som är särskilt prioriterade:
 Löner
 Arbetsmiljö
 Arbetstid

8.

Information från FoA om nomineringar
Murad Artin (V) har lyft frågan om tillsättandet av politiska representanter i de olika
parlamentariska grupperna till Förtroendemännens Organisation och Arbetsformer
(FOA). Några av partiföreträdarna är positiva till förslaget att varje parti nominerar
en kvinna och en man till politiska uppdrag, andra är inte beredda att fatta beslut om
detta.

9.

Jämställdhetspriset 2015
Jämställdhetsdelegationen delar årligen ut ett jämställdhetspris internt i
kommunen. Mia Stålgren Patiño (tjm) kommer att handlägga jämställdhetspriset.
Johanna Ek (tjm) informerar om att förvaltningarna behöver uppmuntras att söka
priset. Delegationen utser verksamheterna i december och priset delas ut i KF i
februari varje år. Information om jämställdhetspriset behöver gå ut brett i hela
organisationen. Förslagsvis går information även ut via förvaltningarnas
ledningsträffar.

10.

Omvärldsbevakning
Johanna Ek (tjm) informerar om:
o ett pilotprojekt som CEMR deltagit i och som handlar om att ta fram
indikatorer utifrån deklarationens artiklar. Arbetet med indikatorerna
kommer att redovisas vid en konferens i Bryssel i oktober.
o att det finns ett jämställdhetsindex på EU-nivå, EIGE, där ligger Sverige
främst. I övrigt för medlemsstater är det väldigt ojämnt. De faktorer som
vägs in i indexet är: arbete, pengar, tid, kraft, hälsa och våld.
o att det pågår en jämställdhetsutredning som skulle varit klar i augusti men
fått uppskov till oktober. Forskningsrapporter som utgör underlag till
jämställdhetsutredningen går att ta del av på:
http://www.sou.gov.se/jamstalldhetsutredningen/publikationer/
Utöver de fyra jämställdhetspolitiska målen har följande tre områden
också fokuserats i den nya jämställdhetsutredningen; media, kultur och
hälsa.

11.

Övriga frågor
o Maskulinitetskonferens
Länsstyrelsen anordnar en konferens om maskulinitet i förändring den 13
oktober 9-16. Den som vill får gärna delta och ansvarar själv för att
anmäla sig via den inbjudan som skickats ut.
o Jämställdhetsdagarna
Jämställdhetsdagarna är en årligt återkommande konferens för
professionella. Örebro har blivit kontaktade vad gäller gender budgeting.
Konferensen kommer att äga rum i Malmö 2016 (27-28 januari) och i
Eskilstuna 2017. Förhoppningen är att Örebro får uppdraget att anordna
konferensen år 2018. Se http://jamstalldhetsdagarna.se/ för mer info.
Delegationen ser över budget för att ta ställning till om och i så fall hur
många ledamöter som kan delta. Fram t.o.m. den 15 november kostar
anmälan 3900 kr exkl. moms, därefter stiger priset till 4600 kr exkl.
moms.
Vid konferensen kommer det första nationella jämställdhetspriset att delas
ut.

o Projektdirektiv för giftfri miljö
Projektdirektiv för handlingsplan för giftfri miljö går inom kort upp till
beslut. Andreas Sävenstrand kallas till delegationssammanträdet den 25
september för att prata om handlingsplanen utifrån de synpunkter
delegationen lämnade in under våren.
o Uppföljningsträff kring flickidrott
Örebro läns idrottsförbund har bjudit in till en uppföljningsträff kring
flickidrott i Örebro, tisdagen den 15 september, kl. 18.30 på 4:e våningen.
Vid föregående möte i maj uppmanades deltagande verksamheter att
fundera över och formulera tre åtgärder för att förbättra förutsättningarna
för flickidrotten. Johanna Ek (tjm), Linn Andersson (M) och Ulrica
Solver-Gustavsson (FP) deltar. Delegationen skickar med frågor som rör
1) resurser till flickor och pojkar, såväl pengar som tider och 2) tilldelning
av anläggningsstöd.

Mia Stålgren Patiño, sekreterare

Justerat den

Murad Artin, ordförande

2015

Ulrica Solver-Gustavsson, justerare

