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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Jämställdhetsrådet 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

Klara Eklund 

Minnesanteckningar från 
Jämställdhetsrådet 
Datum: 8 mars 2022 

Tid: 11.00-12.00 

Lokal: Digitalt. Eventet sänds från ITs studio på Verkstadsgatan 3B, i Boländerna. 

Närvarande  

Ledamöter 

Mohamad Hassan (L), ordförande 

Charlie Strängberg (F!) 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Hanna Victoria Mörck (V) 

Lars Friberg (MP) 

Lisen Burmeister (SD) 

Övriga 

Milena Kraft, Kristina Eriksson, Tomas Högberg, Åsa Tingström och Klara Eklund, 
kommunledningskontoret samt pristagare, föreläsare och gäster. 

Mötespunkter 

1. Uppmärksammande av Jämställdhetspriset och hedersomnämnande 

Hedersomnämnande 

Uppsala tjej- och transjour tilldelas Uppsala kommuns hedersomnämnande 2022 för 

sitt arbete för jämställdhet, jämlikhet, syskonskap och systerskap. Uppsala tjej- och 
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transjour möter och stöttar Uppsalas unga tjejer och transpersoner med bland annat 
samtalsstöd, kontaktförmedling och uppskattade kostnadsfria utbildningspass. Med 
sin kompetens och verksamhet är Uppsala tjej- och transjour en viktig resurs för 

Uppsala kommun och våra invånare, särskilt när transpersoners rättigheter utmanas.  

Priset tas emot av Chris-Emelie Denstedt, samordnare på Uppsala tjej- och transjour. 

Jämställdhetspris 

Jämställdhetspriset 2022 delas ut till enheten för strategiskt stöd på 
socialförvaltningen. 

Strategiskt stöd har med hög kompetens och outtröttlig intensitet utvecklat, 
samordnat och stöttat socialförvaltningens och Uppsala kommuns mångfacetterade 

arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Med ett systematiskt arbete, omfattande och uppskattade utbildningar, en 
bred samverkan med såväl civilsamhälle som myndigheter, samt vedertagna metoder 
och verktyg anpassande till flera målgrupper, har enheten för strategiskt stöd och 

socialförvaltningen lagt en stabil grund för samsyn, kontinuerligt lärande och ett 

kompetent bemötande av våldsutsatta i behov av stöd, råd och skydd.  

Priset tas emot av Sofia Venemalm, strateg, och Elisabeth Karlsson, enhetschef.  

2. Föreläsning med Katrine Marçal 

Katrine Marçal tar med oss med på en berättelse där hon med pedagogiska exempel 

och historiska skildringar om ekonomi, innovation och utveckling hjälper oss att lyfta 
blicken, sätta vårt arbete i ett större sammanhang och utmanar oss att bli ännu bättre 

på jämställdhet. 




