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Jämställdhetsdelegationen 
 
Datum: 2021-03-05 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Digitalt via Teams   
 
Närvarande:  
Murad Artin, ordförande (V)  
Stina Ståhl (MP)  
Peter Springare (ÖrP)  
Helena Ståhl (SD)  
Fisun Yavas (S)  
Sara Maxe (KD)  
Anabel Falkenström (C)  

Ewa Leitzler (M)  
 
Frånvarande: 
Magnus Riseby (L) 
 
Övriga: 
Mia Stålgren Patino, sakkunnig 
Kenora Yildiz, sekreterare  

1 Mötet öppnas 

2 Val av justerare 

Peter Springare (ÖrP) 

3 Anmälan av övriga frågor 

Anmälan om ett förtydligande kring delegationens sammanträdesdatum samt 
fråga om nästkommande sammanträde lades till. 

4 Rapport från Forum Jämställdhet 

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

De delegationsledamöter som deltog i Forum Jämställdhet rapporterar till 
övriga medlemmar i delegationen. Forum Jämställdhet hölls för första gången 
digitalt och gick enligt deltagande delegationsledamöter bra. Forum 
Jämställdhet i digital form kan liknas vid ett seminarium.  

Delegationsledamötena tycker att Forum Jämställdhet var givande och gav en 
stark upplevelse genom att exempelvis se hur kvinnor har det inom politiken 
och hur hederskultur kan se ut bland funktionshindrade. Alla som deltog anser 
att det är en bra plattform trots att det hölls digitalt.  

Majoriteten av presentationerna finns inspelade och kan även ses i efterhand 
och i vanliga fall brukar en utvärdering av Forum Jämställdhet komma men 
den har ännu inte skickats ut konstaterar delegationen.  
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5 Verksamhetsplan 2021 

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

Delegationen beslutar om verksamhetsplan för 2021, (se bilaga 1).  
 
Mia tar upp dokumentet med synpunkter.  
Ska föredras på KS på tisdag.  
 
Sara frågar om man gjort någon uppföljning och om man ska bredda lite mer 
än endast centrum mot våld och ta med socialtjänstens vuxenenhet. 
 
Beslut i enlighet om verksamhetsplan för 2021, antagen av alla deltagare.  

6 Information och sista avstämning inför medborgardialog 

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

En medborgardialog kommer att hållas måndag den 8/3–21 mellan kl. 18-
19:15. Medborgardialogen kommer att hållas digitalt via teams live och 
deltagandet samt dialogen kommer ske anonymt via chatten. Dialogen kommer 
vara teckenspråks tolkad.  

Ämnet på medborgardialogen kommer att vara jämställd idrott och det 
kommer rapporteras kring tre teman och dessa tre teman är följande: lokaler 
och idrottsanläggningar, bemötanden och normer samt ekonomiska bidrag. 

Delegationsledamötena tipsar varandra om att sprida länken till 
medborgardialogen.  
 

7 Information om utdelning av jämställdhetspriset 2020  

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

Utdelningen av jämställdhetspriset kommer att ske på måndag 8/3–21 kl. 
12:00. Beslut har tagits om att inte hålla prisutdelningen fysiskt med tanke på 
Corona och delegationen har därför landat i att hålla prisutdelningen digitalt.  

Delegationen kommer att läsa upp motiveringen och sedan får vinnarna berätta 
mer om sitt arbete. Detta kommer inte att dokumenteras men en bild på 
prisvinnarna kommer att tas.  
 
Förslag uppkommer om att under året kolla om möjlighet finns för att åka till 
kolonilotten som kvinnorna i projektet tagit över driften för. 
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8 Information om motiveringar, jämställdhetspriset och 

jämställdhetsprisets hedersutnämnande   

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

Motiveringen till jämställdhetspriset är utskickad till alla delegationsledamöten. 
Jämställdhetsprisets hedersutlämnande är däremot inte utskickat konstaterar 
delegationen. Motivationen till hedersutlämnande antas enligt förslag.  

9 Information om ekonomiska medel för 

jämställdhetsarbetet 

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

Information kring vad som hänt med de medel som tillsatts för 
jämställdhetsarbetet ges och mycket av medlen finns kvar i ett par år till och 
det är ett gemensamt arbete att sprida informationen om möjlighet att få 
finansiering. Medlen är avsatta för jämställdhetsstrategi i form av exempelvis 
verksamhetsutveckling. (för mer information se Bilaga 2). 

Under förra året gick mestadels av pengarna till Make Equal som tagit fram 
filmer och utbildningsmaterial.  

Inga förfrågningar från verksamheter om att bli tilldelade medel har inkommit 
förutom elevhälsan som ville ha en inspirationsdag för att motverka och arbeta 
med psykisk ohälsa, detta beviljades men fick ställas in på grund av Corona. 

En uppföljning av hur metoderna för nämnden för funktionsnedsatta använts 
samt hur det fungerat önskas av delegationen. 

Delegationen önskar även att bjuda in Kathrin Larsson hållbarhetschef till 
delegationen för en diskussion om hur medlen kan användas i större 
utsträckning. Ett förslag är att utveckla arbetet med könskonsekvensanalyser 
samt se om man kan använda medlen för att anställa någon som kan göra 
stickprover för att se vilka metoder som skulle kunna hjälpa organisationen.  

Ytterligare en önskan finns om att ha en workshop i framtiden för att belysa, 
fördjupa sig i samt lyfta fram goda exempel på piloter för att andra 
verksamheter ska ha nytta av detta.  

Båda önskemålen ovan fastställs och antas av alla deltagare 

10 Diskussion om ny politisk organisation 

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

En diskussion pågår om hur man bland annat kan vidga 
jämställdhetsdelegationen. 
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Ordförande uppmanar resterande delegationsledamöten att hålla sig 
uppdaterade och uppmärksamma detta hos respektive partier och 
partiföreträdare.  

11 Omvärldsbevakning 

Handläggare: Mia Patiño Stålgren 

Ärendebeskrivning 

En ny rapport har gjorts som handlar om att psykisk ohälsa bland unga 
kvinnor fortsätter att öka, detta är en av de nya jämställdhetsutmaningarna. I 
rapporten kan man även se att det på många olika plan skiljer sig mellan män 
och kvinnor i hälsofrågor och att män i högre utsträckning än kvinnor begår 
självmord och även är högre representerade i arbetsplatsolyckor. 

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att stötta kommunerna med 
våldsutsatthet speciellt i samband med covid19 och för att detta ska fungera 
måste det vara en prioriterad fråga hos politiker samt finnas ett bra 
samverkansarbete kring detta.  

I en undersökning kan man se tecken på att kvinnors representation inom 
politiken har stannat upp de senaste 25 åren. 

Unga män är de som i högst utsträckning anser att jämställdhet är en mindre 
viktig fråga medan unga kvinnor ser det som en mycket viktig fråga och gapet 
blir allt större. 

Länsstyrelsen har skickat ut en uppdaterad nulägesbild inom 
jämställdhetsmålen och jämställdhetsstrategi inom länet.  

Det har även kommit ett nytt internt styrdokument som handlar om 
brottsförebyggande arbete, det är viktigt att trycka på att dessa typer av 
styrdokument enligt rutin ska komma till delegationen innan de skickas ut på 
remiss. 

(För mer information se Bilaga 2) 

12 Övriga frågor 

Ett förtydligande har gjorts kring vad delegationen landat i gällande 
sammanträdesdatum och beslut kring tider har fastställts. 

Nästkommande sammanträde är planerat kring en heldag med kunskapspass. 
Diskussion samt förslag kring vad denna dag ska innehålla förs och man 
beslutar om att kontakta Länsstyrelsen för att se om de kan närvara.  

 

 

Murad Artin (V) Ordförande 

Peter Springare (ÖrP) Justerare 


