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Jämställdhetsdelegationen 
 
Datum: 2021-08-27 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Digitalt via Teams 
 
Närvarande:   Frånvarande: 
Murad Artin (V), ordförande  Azita Iranipour (L) 
Fisun Yavas (S), vice ordförande Eva Leitzler (M) 
Anabel Falkenström (C)  Sara Maxe (KD) 
Stina Ståhl (MP)   
Helena Ståhl (SD)  Övriga: 
Peter Springare (ÖrP)  Mia Patiño Stålgren, sakkunnig 
   Julia Grafe, sekreterare 
 
 

1 Mötet öppnas 
 
2 Val av justerare 
Fisun Yavas (S) 

3 Anmälan av övriga frågor 

4 Jämställdhetspriset 
Delegationen ges återkoppling om frågan som lyftes på sammanträdet den 28 maj, 
rörande att utdelningen av 2020-års jämställdhetspris inte kunnat ske under 
Kommunfullmäktiges sammanträde. Bland annat anges förändringar av rutiner för 
sammanträden som en anledning till att utdelningen av det interna miljöpriset kunnat 
ske fysiskt, tillskillnad från utdelningen av jämställdhetspriset. 

Mia Patiño Stålgren informerar vidare om att årets jämställdhetspris kommer att 
utlysas i slutet av oktober med nomineringsstopp den sista november. En affisch med 
information om priset håller på att tas fram. Det kommer även att tas fram en kort 
informationsfilm. Delegationen förespråkar att tidigare års pristagare tillfrågas att vara 
med i filmen för att berätta om priset och vad prispengarna använts till. 
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5 Information om uppföljning av arbetet med jämställdhet 
och mot våld 
Mia Patiño Stålgren informerar om att arbetet med jämställdhet samt våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck håller på att följas upp. En 
konsulttjänst från Qualitarium AB har upphandlats. Qualitarium kommer att ta fram 
en rapport som beräknas vara färdig innan årsskiftet.  

6 Höstens studiebesök  
Med anledning av det rådande läget kommer studiebesöket den 15 oktober att ske 
digitalt.  

Delegationen beslutar att bjuda in Gävle kommun till dialog och erfarenhetsutbyte. 
Delegationen beslutar att även bjuda in andra inom Örebro kommun som åhörare, så 
som nämnder, förvaltningar, kommunalråd och politiska sekreterare. 

7 Omvärldsbevakning 
 Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram och 

sprida kunskap om pandemins påverkan på den ekonomiska jämställdheten i 
Sverige. Uppdraget redovisas i december 2021. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/uppdrag-om-
pandemins-effekter-pa-den-ekonomiska-jamstalldheten/ 

 Anmälan till Forum jämställdhet har öppnat. Forumet äger rum i Stockholm 
den 8–9 februari 2022. Information om talare uppdateras löpande på Forum 
jämställdhets hemsida, https://forumjamstalldhet.se/. 

 Julia Grafe presenterar Jämställdhetsmyndighetens rapport Ett sekel av rösträtt 
och valbarhet (Rapport 2021-1). För mer information, se Bilaga 1 eller 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2021/01/Uppfoljning-av-
delmal-1-rapport-2021-1-1.pdf 

 

8 Dialogträff med Förskolenämnden 
Förskolenämnden har meddelat förhinder att vara med på dagens dialogträff. Träffen 
kommer att ombokas till ett annat tillfälle under hösten.  

9 Övriga frågor 
 Digital justering av protokoll är möjlig för dem som har behörighet i 

systemen. Kontakta kommunsekreterarna eller Julia Grafe för hjälp med 
behörighet. 

 På skissen över den nya organisationen anges att Jämställdhetsdelegationen 
kommer att vara en beredning istället för en delegation. Utifrån hur 
delegationen omnämns i övrigt verkar det röra sig om en felskrivning. Hur 
det kommer att se ut med antalet representanter i delegationen bestäms efter 
valet. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/uppdrag-om-pandemins-effekter-pa-den-ekonomiska-jamstalldheten/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/uppdrag-om-pandemins-effekter-pa-den-ekonomiska-jamstalldheten/
https://forumjamstalldhet.se/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2021/01/Uppfoljning-av-delmal-1-rapport-2021-1-1.pdf
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2021/01/Uppfoljning-av-delmal-1-rapport-2021-1-1.pdf
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 Fisun Yavas (S) påminner om att Länsstyrelsen Örebro län har öppnat upp 
för nomineringar till Örebro läns jämställdhetspris. Sista nomineringsdag är 
17 september. Delegationens ledamöter hjälps åt att förmedla länken vidare. 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-
hallbarhet/jamstalldhet/orebro-lans-jamstalldhetspris.html 

 
 
 
 
Digitalt justerat av: 
 
 
Murad Artin (V)   Fisun Yavas (S)  
Ordförande    Justerare 

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/orebro-lans-jamstalldhetspris.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/orebro-lans-jamstalldhetspris.html
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