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Jämställdhetsdelegationen 
 
Datum: 2021-05-28 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Teams 
 
Närvarande: 
Murad Artin, ordförande (V)  
Stina Ståhl (MP)  
Helena Ståhl (SD)  
Fisun Yavas (S)  
Sara Maxe (KD)  
Anabel Falkenström (C)  
Peter Springare (ÖrP) 
 
Frånvarande: 
Magnus Riseby (L) 
Ewa Leitzler (M) 
 
Övriga: 
Mia Stålgren Patino, sakkunnig 
Kenora Yildiz, sekreterare  

1 Mötet öppnas 

2 Val av justerare 

Anabel Falkenström (C)  

3 Anmälan av övriga frågor 

- Workshop för att lyfta goda exempel 
- Länsstyrelsens jämställdhetspris, nomineringsfönstret är öppet 
- Prisutdelning internt miljöpris på KF 

4 Jämställdhet i årsredovisningen 2020  

Mia Patiño Stålgren återrapporterar kring frågan om att lyfta rapporten till 
kommundirektör och Kommunstyrelse.  
 
Årsredovisningen har nu förts vidare till kommundirektören och delegationen 
väntar nu besked om rapporten kommer föras vidare till kommunstyrelsen.  
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5 Årligt återkommande dialog med 

Jämställdhetsmyndigheten 

Mia Patiño Stålgren återrapporterar från kontakt med 
Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten är intresserad av 
politikerenkäten och föreslår att delegationens färdiga rapporter sprids på deras 
webbplats men också internt inom deras organisation.  
 
Jämställdhetsmyndigheten säger också att jämställdhetsbudgetering är 
intressant och de vill ta del av delegationens arbete, men ber om att få 
återkomma kring formerna för detta. 
 
Vad gäller frågan om våld i nära relationer önskar myndigheten en tydligare 
beskrivning kring delegationens önskemål.  

6 Film för att sprida jämställdhetspriset  

Mia Patiño Stålgren återrapporterar kring kommunikationsavdelningens arbete 
med att utveckla information och kommunikation kring jämställdhetspriset. 
Under hösten kommer en kort informationsfilm att göras som ett led i detta. 
Ett planeringsmöte är bokat med kommunikationsavdelningen.   

7 Information inför dialog med CMV och Socialtjänstens 

vuxenenhet 

Mia Patiño Stålgren informerar inför dialogträff med företrädare för CMV och 
Socialtjänstens vuxenenhet. Delegationen beslutar att även bjuda in 
mottagningsgruppen in till dialogen.  

8 Inför ny politikerenkät  

Mia Patiño Stålgren informerar inför den tredje omgången av Örebro 
kommuns enkät om hot, våld och härskartekniker bland förtroendevalda. 
Enkäten kommer att skickas ut i oktober och vara öppen till strax innan jul. 
Delegationen beslutar att lägga till ett svarsalternativ kring sexuellt 
ofredande/trakasserier på frågorna om utsatthet för härskartekniker och 
utsatthet för hot och våld. Inga ytterligare frågor kommer att läggas till.  

9 Information statsbidrag och uppföljning inom 

jämställdhets- och våldsområdena 

Socialstyrelsen delar årligen, under en treårsperiod, ut statsbidrag till 
kommunerna. Örebro kommun tilldelas c:a 700 tkr årligen. För 2021 är den 
större delen av pengarna upptecknade och går bl.a. till att finansiera den 
återinsatta kuratorstjänsten på CMV som fokuserar på våldsutövare. Övriga 
medel går till kompetensutvecklingsinsatser.  

Kommunen upphandlar för närvarande en konsult som ska följa upp arbetet 
med jämställdhet och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck.  
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10 Omvärldsbevakning 

- Presentation av rapporten Kvinnor i Sverige, se bilaga 1.  

11 Övriga frågor 

- Digital justering 
Alla delegater har möjlighet till digital justering.  
 

- Workshop för att lyfta goda exempel 
Insatsen skjuts fram till våren då uppföljningsrapporten är klar.  
 

- Länsstyrelsens jämställdhetspris, nomineringsfönstret är öppet 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-
hallbarhet/jamstalldhet/orebro-lans-jamstalldhetspris.html 
 

- Prisutdelning internt miljöpris på KF 
Örebro kommuns interna miljöpris har delats ut och prisutdelningen 
ägde rum på Kommunfullmäktige, trots att både jämställdhetspriset 
och tillgänglighetspriset fick information om att det inte var aktuellt att 
dela ut dessa priser i KF pga rådande omständigheter. En fråga 
angående denna skillnad i hantering av priser har ställts till KF-
presidium.  
 

- Avtackning av sekreterare och sakkunnig  
Kenora Yildis avslutar sin praktik inom Örebro kommun och även sin 
tid som sekreterare i delegationen. Under hösten 2021 kommer Mia 
Patiño Stålgren att vara tjänstledig på deltid. En ersättare för Kenora 
och Mia kommer till sammanträdet den 27 augusti.  
 
 

Murad Artin (V) Ordförande 
 
Anabel Falkenström (C) Justerare 
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