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Jämställdhetsdelegationen 
 
Datum: 2021-10-15 
Tid: 9:00-15:15 
Plats: Digitalt via Teams 
 
Närvarande:  

Murad Artin, ordförande (V) 
Azita Iranipour (L) 
Anabel Falkenström (C) 
Sara Maxe (KD) 
Stina Ståhl (MP) 
Helena Ståhl (SD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 

Frånvarande:  

Eva Leitzler (M) 
Fisun Yavas, vice ordförande (S) 
 

Övriga:  

Julia Grafe, sakkunnig    
Klara Melander, sekreterare 
 

1 Mötet öppnas 

2 Val av justerare 

Stina Ståhl (MP)  

3 Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor lades till dagordningen 

4 Information om Jämställdhetspriset 

Föredragande: Julia Grafe 

Julia presenterar Kommunikationsavdelningens förslag på en affisch och en 
kort film om Jämställdhetspriset 2021. Delegationen är positiva till affischen, 
förutom en illustration av en kvinna. Delegationen ser gärna en könsneutral 
bild eller att både män och kvinnor finns representerade på affischen. 
Delegationen är positiv till att filmen visar upp en stor variation av olika 
människor. I slutet av filmen finns en symbol på en deltagares t-shirt som kan 
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uppfattas som en politisk symbol. Delegationen önskar att inga politiska 
symboler ska synas i filmen. 

 Julia får i uppdrag att undersöka om affischen och filmen kan korrigeras efter 
delegationens önskemål. 

Filmen ska släppas 1 november. 

5 Anmälan Forum jämställdhet 

Delegationen anmäler önskat deltagande vid Forum jämställdhet 8–9 februari 
2022 till Julia.  

Julia skickar via e-post en påminnelse och information vilka uppgifter hon 
behöver för att kunna göra anmälan. 

6 Avslut Arbetsmarknadsenheten (2019–2021) 

Föredragande: Julia Grafe 

Delegationen har tidigare haft synpunkter utifrån jämställdhetsperspektivet om 
Arbetsmarknadsenhet satsning på utbildningar för snabba jobb och har begärt 
ut statistik på utfallet av satsningen. 

Statistiken från avslutade insatser visar hur många kvinnor och män som gått 
vidare till arbete eller studier efter slutförda insatser. Fler män än kvinnor har 
gått vidare till arbete. Det är mer lika fördelat mellan könen hos dom som gått 
vidare till studier. 

Delegationen kallar förvaltningschefen för FUFA (eller andra representanter 
som förvaltningschefen själv bestämmer) för att berätta vilka analyser 
förvaltningen gör över statistiken ur ett jämställdhetsperspektiv. 

7 Omvärldsbevakning 

Föredragande: Julia Grafe 

Julia berättar om innehållet i en rapport om prostitution och människohandel 
under pandemin i Sverige (JÄMY 2021:23). 

Pandemin har lett till en ökning av antalet personer som befinner sig 
prostution. Rapporten visar att prostitutionen i Sverige nu till störst del finns 
på nätet och att det skett en ”professionalisering” av verksamheten. 
Prostitutionen i gatumiljö har minskat i flera städer. Det saknas både kunskap 
och arbetssätt för att upptäcka och ge stöd till utsatta personer.  

8 Övriga frågor 

• Information om administrativ resurs. 
Delegationen har gjort en skrivelse om behov av en administrativ 
resurs. Det finns ett beslut att det ska finnas administrativt stöd till 
jämställdhetsdelegationen från januari 2023. Tiden fram till dess ska 
delegationen få administrativt stöd utöver sakkunnig planerare från 
Samhällsutvecklingsavdelningen. 
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• Delegationens nästa möte kommer ske med både fysisk närvaro och 
med möjlighet att delta digitalt. 

9 Dialogträff med ÖBO 

Deltagare från ÖBO: 

Ulf Rohlén (VD), Karin Nordmark (HR-chef) och Roger Andersson 
(styrelseordförande)  

Utifrån diskussionsfrågor som inför mötet skriftligt besvaras av ÖBO förs ett 
samtal om vilka framgångar och utmaningar ÖBO ser i sitt jämställdhetsarbete.  

10 Dialog och erfarenhetsutbyte med Gävle kommun 

Till denna dialog har en öppen inbjudan gått ut och sker i närvaro av andra 
politiker och tjänstepersoner. 

Medverkande från Gävle kommun:  
Cecilia Vågberg (strateg social hållbarhet, inriktning våldsprevention och våld i nära 
relation), Helena Roswall (strateg social hållbarhet, inriktning integration),  
Nanny Hörnqvist (samordnare för Brottsförebyggarna i Gävle)  

Medverkande från Gävle kommun berättar om hur man genom samordnade 
insatser inom olika områden arbetat för att förebygga otrygghet och våld för 
en öka tryggheten inom kommunen. 

Reflektioner efteråt från delegationen: 
Viktigt att arbeta med att bredda våldsförståelsen. Klokt att skapa ingångar 
mot skolan och elevhälsan. En framgång att titta på samverkanskedjan och ha 
sammanhållande funktioner som har helhetsperspektiv och håller ihop olika 
insatser. Bra hållbarhetstänk i att bli självförsörjande med kompetensutveckling 
inom organisationen. 

 

 

 

 

 

Digitalt signerat av 

 

 

Murad Artin, (V) Ordförande Stina Ståhl, (MP) Justerare 
  


