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upPkaloi JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

PROTOKOLL 

Datum: 2019-01-24 

23 januari 2019, klockan 16.00-18.30, Stationsgatan 12 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Sarah Havneraas (KD), vice ordförande 
Marmar Moshfeghi (L) 
Charlie Strängberg (Fl) 
Fredrik Ahlstedt (M) 

Övriga deltagare: Johanna Engström (C), Maria Norberg, Kristina Eriksson, Milena Kraft, John Hammar 

Utses att justera: Sarah Havneraas (KD) Paragrafer: 1 - 4 

John Hammar, sekreterare 
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PROTOKOLL 

Datum: 2019-01-23 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Den utskickade föredragningslistan fastställs 

§2 

Jämställdhetsrådets roll 

Fredrik Ahlstedt (M) berättar om hur rådet arbetat under den tidigare mandatperioden. 
Maria Norberg från avdelningen för social hållbarhet informerar om arbetet mot nämnder, 
förvaltningar och bolag. Samt att en generell översyn av råden pågår. 
Öppen diskussion inom rådet kring hur det ska arbeta. Ordet går runt och de olika ledamöterna 
redogör för vad de vill arbeta med i rådet. 
Under ett framtida sammanträde kommer rådet mer djupgående diskutera hur rådet ska verka. Bland 
annat kommer frågan om internt och — eller externt fokus att diskuteras. Detta arbete kommer ske 
med hänsyn till den generella rådsöversynen som pågår. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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PROTOKOLL 

Datum: 2019-01- 3 

§3 

Jämställdhetspriset 2019 

Maria Norberg från avdelningen för social hållbarhet informerar om jämställdhetspriset och redogör 
för de nominerade verksamheterna. 

De nominerade är: 
Fastighetsavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Dialoggruppen, Utbildningsförvaltningen 
Fritid Uppsala, Kulturförvaltningen 
Uppsalahem AB 
Fyrishov AB 
Skolfastigheter AB 

Nomineringarna har gåtts igenom och utvärderats av tjänstepersoner från avdelningen för social 
hållbarhet enligt fastställda kriterier och en sammanfattning av bedömningarna presenterades för 
rådet. 

Rådets medlemmar redogör för sina bedömningar av de nominerade. 

Öppen diskussion inom rådet kring de nominerade och följande verksamheter utses till finalister: 
Arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Uppsalahem 
Fritid Uppsala, Kulturförvaltningen 

Därefter utsågs en vinnare som kommer offentliggöras i samband med en ceremoni den 8 mars 
2019 på Uppsala stadsteater. Vinnaren kommer även uppmärksammas på ett 
fullmäktigesammanträde under våren. 

Rådet diskuterade möjligheten att avge ett hedersomnämnande i samband med ceremonin den 8 
mars. Möjliga kandidater diskuterades och tjänstepersoner från avdelningen för social hållbarhet 
kommer ta fram underlag till rådsmedlemmama. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 

Datum: 2019-01-23 

§4 

Sammanträdestider 2019 

29 april klockan 10-12 
5 juni klockan 9-11 
16 september 10-12 
6 november 13.30-15.30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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