Protokoll
Ks 1463/2016

2017-09-28

Jämställdhetsdelegationen
Datum:
Klockan:
Plats:

2017-09-28
9:00 – 15:00
Gula rummet, Rådhuset

Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Fisun Yavas (S)
Lars Johansson (C)
Helena Ståhl (SD)
Mia Stålgren Patiño, strategisk planerare
Linn Björkstrand, sekreterare

Frånvarande:

Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Sara Richert (MP)
Sara Maxe (KD)
Eva Leitzler (M)
Maria Cederskär, HR- strateg

1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Helena Ståhl (SD).
2. Anmälan av övriga frågor
•
•

Mer tid för att besvara frågor från delegationen i Ks
Konferens våld och behandling, Oslo 15-16 november

3. Riktlinjer för värdskap
Alf Lindblad
Se bilaga 1 och 2.
Örebro kommun har överlämnat ansvaret för sponsring och marknadsföring av
evenemang och elitidrottsevenemang till Örebrokompaniet, men behåller delen
om värdskap.
Därför är det av intresse att ta fram riktlinjer för värdskap för detta arbete när en
bedömning utifrån marknadsföringsvärde för kommunen ska göras i samband
med ett evenemang.
Jämställdhetsdelegationen önskar att en punkt ska finnas med gällande
jämställdhet i bedömning av de sökande arrangörerna, och konkretisera denna
punkt i riktlinjerna även gällande jämställdhetsbudgetering.

4. Topp 25 2025
Marie- Heléne Andersson
Se bilaga 3 och 4.
Information om Topp 25 2025, som innebär ett utvecklingsarbete för skolor i
Örebro kommun.
5. Prislappen för den strukturella löneskillnaden
Lena Johansson
Se bilaga 5.
Seminariet hålls i representationsvåningen för Jämställdhetsdelegationen och
kommunalråden i Örebro kommun.
6. Omvärldsbevakning
•

•

•

Europeiska institutionen för jämställdhet har tagit fram en rapport som pekar
på samband mellan ojämställdhet och trög ekonomisk tillväxt och
utveckling. Förskolan och skolan är viktiga arenor för normkritik och att
bryta könsstereotypa utbildningsval.
Rapporten finns att läsa här:
Länsstyrelsens konferens Maskulinitet och poltik hålls på City
Konferenscenter den 11 oktober:
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/kalender/2017/Sidor/default.aspx
Sista anmälningsdag är måndag 2 oktober.
Region Värmland har genom sitt stora engagemang i jämställdhetsarbete
tagit fram material för spridning till andra kommuner, och vill genom detta
väcka tankar om kommunikation och bemötande ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Bland annat kampanjen ”En riktig man” om mansnormer kopplade till
maskulinitet, som finns att se på YouTube och görs i samarbete med
Färjestad BK.

7. Övriga frågor
•

Jämställdhet i delår 2
Rapporten från delår 2 är den första rapporteringen som görs utifrån den nya
mallen för uppföljning. Detta kommer att tas upp på nästa
kommunstyrelsesammanträde.
Tidigare har jämställdhetstrappan använts kommunövergripande som verktyg
för att redovisa en del i slutresultatet inom det strategiska målområdet
människors egenmakt, och Ann- Kristin Sundelius har varit controller inom
området.
Det nya sättet att följa upp statistik är inget bedömningsverktyg utan ska
användas som en modell under utveckling för hur det ska användas och hur
uppföljningen inom målområdet ska se ut i framtiden.
Även om jämställdhetsstrategin ska finnas inom övergripande mål för
mänskliga rättigheter så behövs något vid sidan om detta kopplat till
jämställdhetsstrategin. Jämställdhetsdelegationen behöver vara uppmärksamma
på delar att bevaka inom detta.
Susanne Högling, processledare, har föredragit ärendet för delegationen tidigare
och kommer att bjudas in igen vid senare tillfälle.

•

Information om könsuppdelad statistik i kommunfullmäktige
Niccolo Gianella som är praktikant på KSF under hösten har fått i uppdrag att ta
kontakt med leverantören och titta på statistiken från kommunfullmäktige och
utifrån detta göra en sammanställning. Niccolo bjuds in till nästa
delegationssammanträde.

•

Forum Jämställdhet och svenska jämställdhetspriset
Hålls i Karlstad den 6-7 februari 2018. Anmälan bör göras innan 15 november
för att få reducerad avgift och garanterad plats.
Det går fortfarande att nominera till svenska jämställdhetspriset.

•

Studiebesök i Kalmar 12-13 oktober
Besökets syfte är i första hand att få mer information om det förändringsarbete
Kalmar kommun gjort som modellkommun 2015 och arbetet med ”genussmart
fritidsgård”.
Resan är bokad och biljetter köpta för de som anmält intresse.

•

Strategisk handlingsplan för krisberedskap
Handlingsplanen bedöms utifrån sin utformning att synpunkter från
jämställdhetsdelegationen inte är prioriterade. Om enskilda personer har
synpunkter eller en annan bedömning kan detta skickas till Mia Stålgren Patiño.

•

Rapport från Fokus Jämställdhet i Eskilstuna
De delegater som deltog i konferensen anser att det varit lärorikt och intressant.

•

Mia har varit i kontakt med kommunsekreterare angående att Ks vill ha mer tid
för att besvara frågor från delegationen. Ärendet tas upp senare i höst.

•

Nordisk konferens om våld och behandling
Ulrica Solver- Gustavsson kommer att representera Jämställdhetsdelegationen
vid konferensen den 4- 5 november.

Justerat den
/

2017

___________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

_________________________
Murad Artin, ordförande

________________________
Fisun Yavas, justerare

