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Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Fisun Yavas (S)
Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Sara Richert (MP)
Helena Ståhl (SD)
Lars Johansson (C)
Sara Maxe (KD)
Mia Stålgren Patiño, strategisk planerare
Linn Björkstrand, sekreterare

Frånvarande:

Maria Cederskär, HR- strateg
Eva Leitzler (M)

1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Sara Maxe (KD).
2.
•
•
•

Anmälan av övriga frågor
Fokus Jämställdhet, Eskilstuna 6/9
Banderoller vid skolavslutningar och student
Inbjudan till kommunalråd för kompetensutveckling

3. Barnets rättigheter
Sara Gustavsson

Se bilaga 1.
Handlingsplanen bygger på Barnkonventionen från 1989.
Jämställdhetsdelegationen har en dialog med Sara Gustavsson för att lyfta fram
de delar som är viktiga utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Delegationen tar upp vikten av uppdelad statistik utifrån kön, men även om att
fördjupa diskussionen om ett tredje kön i statistiken för att inte utesluta hbtqsamhället.

Det är önskvärt att forma någon typ av samarbete med Region Örebro län via
exempelvis barnavårdscentraler och även genom öppna förskolor och
familjecentraler i kommunen för att samla in statistik och sprida information.
Dokumentet kommer att gå ut på remiss i höst och Sara Gustavsson kommer då
att bjudas in till delegationen igen.
4. Information om mätning av statistik i KF
Delegationen har fått information av Rådhusservice om vilka möjligheter som
finns att mäta statistik i KF.
Rådhusservice vill gärna ha specifik information från delegationen om vilken typ
av statistik som önskas, och tar sedan frågan med leverantören av systemet.
Frågan tas åter upp under hösten.
Ordförande har tagit upp frågan med kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll för
vidare hantering om en praktikant skulle kunna ta sig an frågan om det politiska
klimatet utifrån ett jämställdhetsperspektiv under hösten.
5. Enkät till förtroendevalda
Se bilaga 2.
Enkäten presenteras och godkänns med ändringar utifrån delegationens
synpunkter.
Enkäten är tänkt att gå ut till alla personer med politiskt förtroendeuppdrag i
Örebro kommun under augusti 2017.
6. Rutin för hantering av styrdokument
Maria Cederskär och Mia Stålgren Patiño har träffat kommunsekreterarna för en
dialog kring hanteringen av styrdokument och sedan arbetat fram en rutin för
detta.
Det är viktigt att dokument som är relevanta för Jämställdhetsdelegationen
kommer fram för kännedom tidigare än när remissen gått ut.
Informationen läggs till handlingarna då bilagan finns i protokoll från 2 juni
2017.
7. Brev till nämnderna angående bedömning enligt jämställdhetstrappan
Se bilaga 3.
Jämställdhetsdelegationen beslutar att godkänna dokumentet efter viss justering.
8. Forum Jämställdhet 2018
6 och 7 februari 2018 hålls Forum Jämställdhet i Karlstad.
Delegationen diskuterar om intresse finns att delta.
Jämställdhetsdelegationen beslutar att kostnaden för deltagande betalas av
delegationen, anmälan sker till sekreterare.
9. Omvärldsbevakning
• Årets jämställdhetsrapport från EU- kommissionen är färdigställd, se bilaga 4.
Rapporten bygger på tidigare strategier och arbetsdokument, och redovisar
könsuppdelad utveckling i EU utifrån rapportens målområden.
• EU har skrivit under Istanbulkonventionen som Sverige skrev under 2011.
Konventionen ska arbeta för att förebygga våld mot kvinnor i hemmet.

•
•

Regeringen har fått i uppdrag att sammanställa en rapport om arbetsrelaterade
dödsolyckor på mansdominerade arbetsplatser utifrån ett genusperspektiv, se
bilaga 5.
En sammanställning kommer att göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv
gällande hälsosamtal som Region Örebro län gjort.
Sara Gustavsson handlägger ärendet hos Örebro kommun och kommer att
bjudas in till Jämställdhetsdelegationen under hösten för att prata om resultaten i
projektet Liv & Hälsa Ung samt sammanställningen ELSA.

10. Övriga frågor
• Anmälan till Fokus Jämställdhet den 6 september görs av sekreteraren och
tågbiljetter kommer att bokas för samtliga deltagande i
Jämställdhetsdelegationen.
• Under studenten och skolavslutningarna 2017 uppmärksammades banderoller
och skyltar med sexistiska budskap och kränkande budskap.
Jämställdhetsdelegationen kommer att sammanställa en skrivelse vilken sedan
skickas till Gymnasienämnden och skolorna för att detta ska kunna förhindras i
framtiden genom att lärare och rektorer är mer uppmärksamma på problemet.
• En preliminär inbjudan skickas ut snarast inför seminarium med Lena
Johansson, lönelots, den 28 september. Jämställd lönesättning är en angelägen
fråga utifrån ett arbetsgivarperspektiv, och därför bjuds kommunalråden in för
att delta. Om något av kommunalråden har förhinder ska en representant delta,
förslagsvis en politisk sekreterare.

Justerat den
/

2017

___________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

_________________________
Murad Artin, ordförande

________________________
Sara Maxe, justerare

