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Lagrummet, Rådhuset

Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Fisun Yavas (S)
Sara Maxe (KD)
Linn Andersson (M)
Helena Ståhl (SD)
Ewa Ottonius (MP)
Johanna Ek, tjm
Mia Stålgren Patiño, sekreterare

Frånvarande:

Lars Johansson (C)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Maria Cederskär, tjm

1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Fisun Yavas (S).
2. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
3. Rapport från Jämställdhetsdagarna i Malmö.
Den 27-28 januari deltog Murad Artin (V), Fisun Yavas (S), Lars
Johansson (C), Ulrica Solver-Gustavsson (L), Johanna Ek (tjm) och Mia
Stålgren Patiño (tjm) i Jämställdhetsdagarna i Malmö. Närvarande
deltagare delger reflektioner och intryck.
Örebro kommuns medverkan i seminariet och följande verkstad inom
jämställdhetsbudgetering lockade mycket folk.
4. Remissvar gällande Klimatstrategin
Delegationen beslutar enligt föreliggande förslag med följande tillägg i
sista stycket:
Ojämställd könsfördelning i energiföretagens styrelser gör också att
kvinnor och män har olika möjligheter att delta i beslut som rör
energisektorns utsläpp.

5. Jämställdhetsutredningen
Johanna Ek (tjm) föredrar den statliga utredningen Mål och myndighet –
en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken samt förslaget till Örebro
kommuns yttrande kring utredningen. Utredningens viktigaste punkter är
1) nya och reviderade jämställdhetspolitiska mål, 2)
jämställdhetsmyndighet, 3) instruktion till myndigheter och 4) inga
sakkunniga vid länsstyrelserna.
I förslaget till yttrande gällande jämställdhetsutredningen ställer sig
Örebro kommun bakom utredningens viktigaste slutsatser (för mer info se
bifogad pdf) förutom förslaget om att inrätta en jämställdhetsmyndighet.
6. Verksamhetsplan 2016
Förslaget till Jämställdhetsdelegationens verksamhetsplan 2016 revideras
utifrån föreliggande förslag på följande punkter:
 Punkt 3-4 under rubrik 2.4 ersätts med följande skrivning:
Delegationen ska i möjligaste mån besöka nämnderna och
diskutera nämndernas uppdrag med jämställdhetsbudgetering.
Delegationen kommer även att fortsätta kalla nämndpresidier
och bolagsstyrelser till dialogträffar.
 Under sista stycket under rubrik 5.1, Våld i nära relationer,
förtydligas att handlingsplan mot våld i nära relationer ska
tas fram av en parlamentarisk styrgrupp och inte av
delegationen.
Delegationen beslutar enligt det reviderade förslaget.
7. Verksamhetsberättelse 2015
Delegationen beslutar enligt föreliggande förslag.
8. Jämställdhetspriset 2015
Jämställdhetspriset 2015 tilldelas Elevhälsan på Vivalla och
Lundbyskolan i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
februari. I samband med prisutdelningen bjuds vinnarna, berörda chefer
och politiker på lunch på Rosengrens Skafferi. Jämställdhetsprisets
hedersomnämnande 2015 tilldelas hemvist Miniormen på Ormesta
förskola. Vinnarna av hedersomnämnandet kallas till delegationens
ordinarie sammanträde i februari eller mars.
Mia Stålgren Patiño (tjm) får i uppdrag att omformulera motiveringen till
vinnarna av Jämställdhetspriset till en mer konkret och kärnfull skrivelse.
Delegationen beslutar enligt föreliggande förslag om motiveringen till
vinnarna av jämställdhetsprisets hedersomnämnande.
9. Omvärldsbevakning
 Johanna Ek (tjm) informerar om att statsvetaren Lena
Wegneruds bok The principles of Gender-Sensitive
Parliaments där hon bl.a. diskuterar att det uppstått ett glapp
mellan politiker och kvinnliga väljare.
 Mia Stålgren Patiño (tjm) informerar om att Länsstyrelsen
anordnar en tvådagarskonferens på temat Ett samhälle fritt
från våld den 5-6 april. Anmälan sker via den digitala
inbjudan som Mia ansvarar för att skicka ut.

Justerat den

Mia Stålgren Patiño, sekreterare

Murad Artin, ordförande

Fisun Yavas, justerare

