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Jämställdhetsdelegationen
Datum:
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2017-03-31
09:00 – 12:00
Lagrummet, Rådhuset

Närvarande:

Murad Artin (V), ordförande
Sara Richert (MP)
Helena Ståhl (SD)
Sara Maxe (KD)
Fisun Yavas (S)
Lars Johansson (C)
Maria Cederskär, HR- strateg
Linn Björkstrand, sekreterare

Frånvarande:

Ulrica Solver-Gustavsson (L)
Mia Stålgren Patiño, strategisk planerare

1. Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Sara Richert (MP).
2. Anmälan av övriga frågor
•
•

Utskick av frågor inför dialogträffar
Administrativa rutiner avseende skrivelser och remisser

3. Synpunkter på ”Översiktsplan för ett framtida Örebro”
Se bilaga 1.
Jämställdhetsdelegationen ger synpunkter på givet förslag.
Meningsbyggnaden ska ses över, delegationen önskar kortare avsnitt och tydligare
utformning.
En mer konkret koppling till jämställdhetsstrategin i dokumentet bör finnas, och det
bör tydliggöras att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra översiktsplanen. Detta
ska integreras i planen genom könskonsekvensanalyser.
4. Dialogträff, Kulturnämnden
Punkten utgår på grund av återbud, nämnden kommer att kallas till senare
sammanträde.
5. Dialogträff, Fritidsnämnden
Se bilaga 2.

6. Jämställdhetsprisets hedersomnämnande
Hedersomnämnandet tilldelas Ulrika Jansson, avdelningschef planeringsavdelningen
för sitt engagerade systematiska arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i
investeringsbudgeten.
Ulrika Jansson berättade kort om sitt arbete för delegationen.
7. Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
doping och tobak
Sven- Göran Wetterberg presenterar arbetet kring strategin och
Jämställdhetsdelegationen erbjuds att lämna synpunkter.
Strategin bygger på de nationella målen, där ett tydligt könsperspektiv har
integrerats i arbetet.
Den lokala strategin för Örebro kommun saknar könsperspektiv och analyser utifrån
detta. Jämställdhetsperspektivet bör genomsyra dokumentet och årligen kunna
redovisas utifrån detta.
De rubriceringar som satts på avsnitten bör också ses över, att könsperspektivet finns
med, exempelvis ”pojkar och flickor” istället för ”barn”.
8. Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun
Ylva Agerbladh presenterar arbetet kring strategin.
Delegationen vill gärna se en tydligare koppling till handlingsplanen för
jämställdhetsarbetet i kommunen i strategin och hur denna kan kopplas till
målbilderna i dokumentet.
Även en tydligare redovisning av arbetet för könsuppdelad statistik är önskvärd,
vilka målgrupper arbetet vänder sig till och hur personer gynnas eller ej beroende på
kön.
Frågorna tas med till det fortsatta arbetet i digitaliseringskommittén. Om synpunkter
finns lämnas de skriftligen till Mia Stålgren Patiño.
9. Information om Regional Utvecklingsstrategi
Punkten togs upp under förra sammanträdet den 3 mars 2017. Eftersom strategin ska
granskas av Gertrud Åström ur ett jämställdhetsperspektiv kommer
Jämställdhetsdelegationen inte att lämna egna synpunkter på denna.
10. Övriga frågor
•
•

Inför kommande dialogträffar kommer texten att förtydligas med att svaren på
frågorna ska komma från politiska representanter och inte genom
nämndsekreteraren.
För att säkra hur rutinerna ska se ut vid utskick av remisser och andra skrivelser
där Jämställdhetsdelegationen ska lämna svar kommer ett möte att bokas in
mellan kommunsekreterarna, strategisk planerare för delegationen samt
sekreterare.

Justerat den
/

2017

___________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

_________________________
Murad Artin, ordförande

________________________
Sara Richert, justerare

