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Jämställdhetsdelegationen  
  
Datum:  2021-09-24  
Tid:  09:00–12:00  
Plats:  Teams  
  
Närvarande:  
Fisun Yavas, vice ordförande (S) 
Anabel Falkenström (C) 
Sara Maxe (KD) 
Stina Ståhl (MP) 
Helena Ståhl (SD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Frånvarande:  
Murad Artin, ordförande (V) 
Azita Iranipour (L) 
Eva Leitzler (M) 
 
Övriga:  
Julia Grafe, sakkunnig    
Klara Melander, sekreterare 
Lovisa Strand, tjänsteperson (punkt 5) 
Monica Boström, tjänsteperson (punkt 6) 
Ann-Christin Olofsson, tjänsteperson (punkt 6) 
Ewa Eriksson Ahlén, tjänsteperson (punkt 6) 
 
1 Mötet öppnas  
 
2 Val av justerare  

Peter Springare (ÖrP) 
 

3 Anmälan av övriga frågor  
- 

4 Enkäten Villkor i lokalpolitiken för kvinnor och män 2021 
Enkäten skickas vartannat år och ska skickas ut till alla förtroendevalda 
under 2021. 
Julia Grafe presenterar förslag på nya kompletterande frågeställningar 
gällande sexuellt våld och sexuellt ofredande utifrån önskemål från 
delegationen. Delegationen godkänner enigt de nya frågeställningarna samt 
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förslaget att göra två frågor som tidigare varit frivilliga obligatoriska att 
besvara. Enkäten kan nu skickas ut. 

 
5 Information om MR-frukostar 

Föredragande: Lovisa Strand 
Lovisa Strand, Planerare på Samhällsutvecklingsavdelningen berättar att 
MR-frukostar har funnits sen 2018 och skapades för att möta behovet av att 
kunna erbjuda enkla och lättillgängliga kompetenshöjande utbildning och 
att sprida goda exempel från den egna organisationen om Mänskliga 
rättigheter. Forumet har utvecklats för att passa olika behov och finns nu i 
flera olika former; MR-frukostar, MR-workshops och MR-luncher bland 
annat. Man håller också på att ta fram ett koncept med filmer och ett 
tillhörande arbetsmaterial.  
 
MR-forumen har haft många olika teman och det kommer ofta tips och 
önskemål om ämnen att ta upp. Till exempel har det varit stor efterfrågan 
på ämnet ”Orosanmälningar” från många olika verksamhetsområden och 
det har genomförts ett stort antal tillfällen med detta tema. Som effekt kan 
man se att orosanmälningarna ökat. 
 
Delegationen önskar att i framtiden bli inbjudna till kommande MR-forum. 

 
6 Samtal med Centrum mot våld i nära relation (CMV) och 
Vuxenenheten 

Föredragande: Monica Boström, Ann-Christin Olofsson och Ewa Eriksson 
Ahlén. 
 
Representanter för Centrum mot våld i nära relation (CMV) och 
Vuxenenheten har bjudits in för att ge en lägesrapport från sina 
verksamheter. Man berättar om rutinerna för inkomna ärenden när ”Öppen 
ingång” nu inte längre erbjuds. Behövs skydd erbjuds det alltid skydd direkt 
på något sätt. Är det fullt på det boende som bedöms som det bästa utifrån 
situationen erbjuds ett annat skydd i väntan på plats där. Vikten av att runt 
den enskilde och ev. barn göra bra planering och ta beslut som håller över 
tid betonas. Snabbabeslut har visat sig ofta leda till tillbakagång till 
förövaren. Det finns ett brett samarbete med till exempel Polisen, 
Kvinnohuset och andra med verksamhet som har gemensamma 
beröringspunkter.  

 
7 Omvärldsbevakning  

Julia Grafe 
Forum jämställdhet 2022 genomförs 8-9 februari på plats i Stockholm. 
Stockholms stad är värdorganisation. Beslut om antal deltagare från 
delegationen beslutas under nästa sammanträde den 15 oktober. 
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8 Övriga frågor  
- Stärkt regionalt samarbete. 

I delegationens verksamhetsplan finns uttryckt en vilja att arbeta för ett 
stärkt samarbete inom regionen.  
 
Tänkbara samverkanspartner för delegationen är Region Örebro län och 
Jämställdhetsrådet. Delegationen beslutar att börja med att bjuda in 
Region Örebro län. Julia tar med sig frågan från delegationen till Region 
Örebro län och bjuder in till en första dialog om vidare samverkan. 
 
Delegationen efterfrågar inspiration hur man kan bli mer aktiv och nå ut i 
större utsträckning.  
Förslag på aktiviteter för att nå ut; studiebesök i olika verksamheter, 
förlägga delegationens möten på äldreboenden och skolor. 
Ordförande ombes ta ställning till om det är möjligt. 
 

- Gävle kommun har accepterat inbjudan att berätta om sin verksamhet 
eftermiddagen den 15 oktober. Gävle kommer närvara digitalt. 
Delegationen önskar till detta tillfälle göra en bred inbjudan till b.la. 
Kommunalråd, politiska sekreterare, nämnder och förvaltningar. 
 

  
  
 
 

Digitalt signerat av 
 
Fisun Yavas, (S) Ordförande  Peter Springare (ÖrP) Justerare  
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