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Justeringens 

plats och tid: 

Stationsgatan 12, 25 januari 2021   

Underskrifter: 

   

 Mohamad Hassan, ordförande  Hanna Victoria Mörck, justerare 

    

 Åsa Tingström, sekreterare   
 

Jämställdhetsrådet Sammanträdesdatum: 18 januari 2021 

Protokoll  

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Digitalt via Teams, 9.00-10.30 

Närvarande 

ledamöter: 

Mohamad Hassan (L), 

ordförande 

Sarah Havneraas (KD), vice 

ordförande 

Asal Gohari Moghadam (S)  

Charlie Strängberg (F!) 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Hanna Victoria Mörck (V) 

 

  

Övriga deltagare: Milena Kraft, Kristina Eriksson och Åsa Tingström, kommunledningskontoret 

 

Utses att justera: Hanna Victoria Mörck Paragrafer: 1-7 
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Jämställdhetsrådet Sammanträdesdatum: 18 januari 2021 

Protokoll  

§ 1  
Val av justeringsperson samt datum och plats för justering 

Jämställdhetsrådet utser Hanna Victoria Mörck att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll den 25 januari 2021 på Stationsgatan 12. 

 

§ 2  

Fastställande av föredragningslista 

Jämställdhetsrådet fastställer utsänd föredragningslista. 

§ 3  
Finalister till jämställdhetspriset samt mottagare av 
hedersomnämnande 

Föredragande: Kristina Eriksson, Hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret 

Presentation av inkomna nomineringar och bedömning enligt kriterierna för 
Jämställdhetspriset följt av diskussion. 

Jämställdhetsrådet utser följande verksamheter till finalister för Jämställdhetspriset 
2021: 

Fritid Uppsala, kulturförvaltningen 

Offentlig konst, kulturförvaltningen 

Uppsala Brandförsvar 

Vinnaren offentliggörs i samband med prisceremonin den 8 mars. 

Jämställdhetsrådet beslutar också att hedersomnämnandet ska gå till Monica 
Hedberg. 

§ 4  
Ceremoni och prisutdelning jämställdhetspriset 

Föredragande: Milena Kraft, Hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret 

Presentation av förslag på upplägg och kulturinslag presenterades, se Bilaga 1. 

Presentation jämställdhetsrådet 18 jan 2021. 
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Jämställdhetsrådet Sammanträdesdatum: 18 januari 2021 

Protokoll  

§ 5  
Nytt datum för flyttat höstevent 

Föredragande: Milena Kraft, Hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret 

Presentation av olika förslag på upplägg gällande det panelsamtal som skulle ha 

genomförts hösten 2020.  

Jämställdhetsrådet beslutar att genomföra hösteventet den 25 november 2021. 

Ett förslag som lyftes var att Stadshuset i samband med hösteventet skulle kunna 

belysas med orangefärgat ljus för att lyfta Orange day som UN women står bakom. 

§ 6  
Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades 

§ 7  
Nästa möte 

Datum för nästa sammanträde är den 8 mars då prisutdelning sker av 
Jämställdhetspriset. 

Mötet den 3 maj ska enligt verksamhetsidén fokusera på likvärdig skola, 

Jämställdhetsbokslut 2020 och resurskartläggningsuppdraget. Dessutom finns en 

stående HBTQ-punkt och en önskan om övergripande fokus på mäns våld mot kvinnor. 

Jämställdhetsrådet vill att fokus ska ligga på att följa upp verksamheternas 

systematiska arbete utifrån krav i lagstiftningen och beslutade politiska mål. En 
utgångspunkt skulle kunna vara att följa upp rapporter som Utbildningsnämnden fått 

om exempelvis resursfördelning till barn med funktionsnedsättningar, kränkande 
behandling och hur det fördelas baserat på kön etc. En annan fråga som lyftes var ett 

jämställdhetsperspektiv vad gäller frånvaro och närvaro. 

Exempel på utomstående aktörer som skulle kunna bjudas in är 

Antidiskrimineringsbyrån. 

Rådet anser det viktigt att jobba aktivt med HBTQ – punkten. Mer detaljer diskuteras på 

kommande presidiemöte. 

Gällande mäns våld mot kvinnor önskas en uppföljande rapport från 
Socialförvaltningen. 

En annan fråga som tas upp till dagordningen är utvärdering av Jämställdhetspriset 

2021. 




