
Milena Kraft, sekreterare 

1 (3) 

upenlue, JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

PROTOKOLL 

Datum: 2017-1 1-24 

24 november 2017, klockan 9.00-11.00, Stationsgatan 12 

hona Szatmari Waldau (V), ordförande 
Peter Gustavsson (S) 
Sadaf Nasiripour (Fi) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Felicia Sundmark (KD) 
Anne Lennartsson (C) 

Övriga deltagare: Milena Kraft, utvecklingsledare, Kristina Eriksson, utvecklingsledare, Monica Petersson, 
strateg omsorgsförvaltningen, Sofia Venemalm, strateg socialförvaltningen, Eva-Lena Tverå 
och Zimone Larsson, strateger äldreförvaltningen 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 28-34 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, 15 december 2017 

Underskrifter: (sk,u_ uc9  
Ilona Szatmari Waldau (V), ordförande  Fredrik Ahlstedt (M), justerare 



2 uncle». JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

2(3) 

PROTOKOLL 

Datum: 2017-11-24 

§ 28 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt nedan: 

Punkt fyra lyftes upp som punkt tre 

§ 29 

Vad händer inom området våld i nära relationer och hedersförtryck? 

Sofia Venemalm uppdaterade rådet om arbetet mot våld i nära relationer och mot hedersförtryck: 
• Många utbildningsinsatser pågår. 
• Kartläggning om förekomsten av hedersförtyck i samarbete med TRIS genomförs inom kort. 
• Nytt arbetsteam inrättat med fokus på barn som utsätts för/bevittnar våld. Det är viktigt att dessa 

barn fångas upp tidigt. 
• Ny tjänst tillsätts med mer operativ inriktning. 

• • • 

§ 30 

Jämställd biståndsbedömning 

SCF, ÄLF och OMF berättade om sitt arbete med jämställd biståndsbedömning, se presentation för 
mer information. AMF kommer till rådet under våren för att berätta om sitt arbete. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 31 

Information om pågående kommunövergripande arbete inom jämställdhet 

Utbildning i jämställdhetsbudgetering för förtroendevalda: de två första tillfällena blev inställda på 
grund av för få anmälda. Rådet vill avvakta med att boka in ett extrainsatt tillfälle, efter 
genomförande av kommande tre inbokade utbildningstillfällena. 

§ 32 

8 mars — då ska vinnaren för jämställdhetspriset utses 

Rådet önskar att vinnaren för j ämställdhetspriset tillkännages under uppmärksammade former och i 
samverkan med andra evenemang inom kommunorganisationen som är planerade för 8 mars. 

§ 33 

Sammanträdestider 2018 

Sammanträdestider 2018: 

9 februari, kl 8.30-10.30 
25 april, kl 15-17 
12 september, kl 13-15 
14 november, kl 9-11 

§ 34 

Råd till kommunstyrelsen 

Jämställdhetsrådet konstaterar att få uppsatsstipendier delas ut inom området jämställdhet och att 
studenter inom samhällsvetenskapen bör uppmuntras att skicka in uppsatser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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