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Jämställdhetsdelegationen 
 
Datum: 2022-09-02 
Tid: 9:00-12:00  
Plats: Digitalt via Teams 
 
Närvarade:  
Fisun Yavas, vice ordförande (S) 
Eva Lentzler (M) 
Helena Ståhl (SD)  
Anabel Falkenström (C) 
 
Frånvarande: 
Azita Iranipour (L) 
Murad Artin, ordförande (V) 
Stina Ståhl (MP) 
Sara Maxe (KD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Övriga 
Lovisa Damström, sakkunnig 
Klara Melander, sekreterare 
Elisabeth Nordin, ekonom 

1 Mötet öppnas 
Ordförande Fisun Yavas öppnar mötet 

2 Val av justerare  
Delegationen beslutade att välja Eva Lentzler (M) till justerare 

4 Övriga frågor 
-  

5 På uppdrag av Jämställdhetsdelegationen 
Handläggare: Lovisa Damström 

Ärendebeskrivning 
Delegationen har önskat att få träffa kommun eller region som använder sig av 
jämställdhetsbudgetering. Lovisa har undersökt några olika alternativ, Uppsala 
kommun arbetar med något de kallar ”Jämställdhetsbokslut” och Lovisa har 
fört en dialog med dem om att träffa delegationen den 28 oktober när 
jämställdhetsdelegationen har en heldag inplanerad. Ännu inte beslutat om det 
blir ett fysiskt besök eller om mötet med Uppsala kommun sker digitalt. 
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Workshop med civilsamhället 

Delegationen bjuder in civilsamhället, myndigheter och kommunens 
verksamheter till en workshop om arbetet mot våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck den 26 oktober kl. 18-20 i Rådhuset. Lovisa 
har tagit fram ett förslag på inbjudan till workshopen. Delegationen vill att det i 
inbjudan framgår att det bjuds in till dialog och erfarenhetsutbyte där alla kan 
bidra i samtalet. Delegationen och Lovisa diskuterar vilka organisationer som 
ska bjudas in. 

6 Omvärldsbevakning 
Handläggare: Lovisa Damström 
 
- Lovisa har skickat ut ett erbjudande till programnämnderna om att komma 

och informera om resultatet av Qualitariums utvärdering av kommunens 
jämställdhets- och våldsarbete. Hittills har Samhällsbyggnad och Barn och 
utbildning fått en dragning. 
 

- Länsstyrelsen i Örebro bjuder in till en kostnadsfri konferensen med 
temat; ”Maskulinitet i förändring - risk, risktagande och riskfaktorer” 20 
oktober kl. 8:30-16:00. Jämställdhetsdelegationens ledamöter kan arvodera 
tiden vid deltagande efter godkännande av delegationens ordförande. 
 

- Forum jämställdhet 2023 

Arrangeras den 6-7 februari i Malmö. Temat denna gång är Agenda 2030 
med fokus på det nordiska samarbetet. Eftersom konferensen genomförs 
efter valet kan delegationen komma ha en annan sammansättning då, men 
för att säkra platser ombeds Lovisa boka fyra platser redan nu. 

 
- Digital utbildning ”Jämställdhetsbudgetering – från start till mål” 

12 oktober kl. 9:00 - 12:00. Kostnad: 4900 kr 
Eventuellt deltar någon ekonom och/eller Lovisa.  

 
- Alternativ till Vold (ATV) i Oslo 16-17 november 2022  

Deltagare på konferensen från Örebro: Centrum mot våld, Öppenvård 
barn, Öppenvård unga, etc. har blivit erbjudna platser utifrån statsbidraget 
för att motverka våld. 

7 Jämställd resursfördelning 
Handläggare: Lovisa Damström, Elisabeth Nordin, ekonom 
 
Lovisa och Elisabeth har börjat titta på hur kommunen kan återuppta arbetet 
med en jämställd resursfördelning som under 2019-2020 drevs som ett projekt 
tillsammans med Sveriges Kvinnoorganisationer med medel från Vinnova. En 
jämställdresursfördelning är viktig för att synliggöra och kunna förändra 
skillnader mellan könen. 
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De jobbar med att ta fram en definition av vad vi menar med jämställd 
resursfördelning i Örebro kommun. De har också tittat på hur aktuella 
styrdokument som ÖSB och Hållbarhetsprogrammet beskriver kommunens 
mål och inriktning för jämställdhet och konstaterar att det i styrdokumenten 
finns tydliga mål om jämställd resursfördelning. 
 
Rapporten från Vinnova-projektet och slutsatserna i Qualitariums pekar bland 
annat på att det är viktigt att koncentrera arbetet till den övergipande nivån i 
organisationen, som tydligt behöver visa avsikt och riktinng, samt hålla ihop 
helheten. De har träffat kommundirektörer för ekonomi, HR och hållbarhet 
för att föra samman perspektiven. Kompetenshöjning inom området är av stor 
vikt.  
 
Delegationen funderar över hur vi kan se resultat av det arbete som görs nu. 
Man tar även upp vikten av att använda den kunskap och resurser vi har inom 
kommunen. Delegationen diskuterar hur de kan arbeta för att 
jämställdhetsarbetet genomsyrar hela organisationen och hur man på 
kommunövergripande nivå ska förmedla att det här är viktigt. 
 
 

Digitalt signerat av 

 

 

Fisun Yavas, vice ordförande (S)  Eva Len, Justerare 
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