
Jämställdhetsdelegationen  
  
Datum: 2021-01-29  
Tid: 09:00–12:00  
Plats: Teams, (ordförande och sekreterare finns i Gula rummet, Rådhuset)   
 
Närvarande: Murad Artin, Fisun Yavas, Anabel Falkenström, Sara Maxe, Stina Ståhl, Magnus 
Riseby, Helena Ståhl, Peter Springare, Mia Patiño Stålgren, Risto Hurskainen 
 
  

1 Mötet öppnas  
Eva har lämnat återbud. 
Peter har anmält att han lämnar mötet klockan 11.00. 
 
Ett ärende skulle ha ingått på ärendelistan om pensioner och riktlinjer men personalberedningen 
har skjutit upp och därför skjuts ärendet upp till nästa gång. 
 

2 Val av justerare  
Till justerare valdes Sara Maxe. 
 

3 Anmälan av övriga frågor  
Magnus Riseby anmälde frågan praktiskt kring Forum jämställdhet. 
 

4 Sammanträdesdatum 2021  
Delegationen beslutar om sammanträdesdatum för 2021. Preliminära bokningar ligger redan i 
kalendern.  
 
Mötesdeltagare anmärkte att det inte är möjligt att ha sammanträde sista fredagen i månaden varje 
månad och att marsdatumet är exempel på ett sådant datum. Mötesdatumet den 30 april samt 29 
oktober behöver eventuellt ändras. Beslut enligt förslaget. 
 

5 Verksamhetsberättelse 2020   
Delegationen diskuterar och beslutar om verksamhetsberättelse för 2020, (bilaga 1). Beslut i 
enlighet med förslaget. 
 

6 Verksamhetsplan 2021  
Delegationen diskuterar och beslutar om förslaget till verksamhetsplan för 2021, (se bilaga 2).  

Föreslagna tillägg: 
- Att samverkan med KSUS kring frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

och förtryck förtydligas.  
- Att delegationen arbetar för att stärka samverkan och erfarenhetsutbyte med regionen 

och länsstyrelsen. Ett tydligare länsperspektiv.  
- Ett utvecklingsområde kan vara att kommunen, regionen, länsstyrelsen och universitet 

utvecklar jämställdhetsarbetet. 
- Bjuda in CMV för en lägesrapport. Bakgrund är bl.a. medial uppmärksamhet kring att 

man behöver boka en tid på CMV och inte kan komma oanmäld. 
- Stående punkt att ha dialog med JäMy  



- Kommunstyrelsen anslog 40 miljoner kronor till olika utbildningar i samband med 
Corona. Delegationen har kontaktat FUFA angående detta och önskar följa upp de 
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som görs.  

- Dialogträffar föreslås med: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
bolagsstyrelserna för Västerporten och ÖBO. Ev. även Förskolenämnden och 
gymnasienämnden.  

 

8 Information om medborgardialog om jämställd idrott  
Linda Carlsson informerar delegationen om upplägg och praktiska frågor kring 
medborgardialogen om Jämställd idrott. Alla ledamöter är välkomna att delta som åhörare, men 
formellt behöver tre representanter utses som medverkande. Intresserade ombeds höra av sig till 
Murad.  
 

7 Diskussion om utdelning av jämställdhetspriset 2020   
P.g.a. rådande pandemi är det inte aktuellt med prisutdelningar i Kommunfullmäktige. 
Delegationen diskuterar och beslutar om att priset ska delas ut på Stortorget utanför Rådhuset 
den 8 mars kl. 12. 
 

8 Omvärldsbevakning  
Mia Patiño Stålgren föredrog omvärldsbevakning, se bilaga 3.  
 

9 Övriga frågor  
• Praktiska frågor inför Forum Jämställdhet 2-3 februari. All information finns i mailutskick 
från konferensansvariga. Länkar för att ansluta till konferensen mailas ut dagen innan 
konferensen sätter igång. Mia får i uppdrag att starta ett team på Teams för de ledamöter som 
deltar i konferensen kan prata med varandra.  


