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Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: 
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kommunledningskontoret 
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Sammanträdesdatum: 15 januari 2020 

§ 1 Val av justeringsperson samt datum och plats för justering 

Jämställdhetsrådet utser Hanna Victoria Mörck att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll klockan 13.00 den 27 januari på UKK. 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Jämställd hetsrådet fastställer utsänd föredragningslista med följande ändringar; §7 
råd till kommunstyrelsen utgår. 

§ 3 Jämställdhetsrådets verksamhetside 2020 

Föredragande: Maria Norberg 

Jämställdhetsrådet diskuterar förslag till verksamhetside och antar detta med följande 
ändringar: 

Tillägg att det varje år ska tas fram en sammanfattande rapport med de råd 
ledamöterna önskar framföra baserat på diskussioner och slutsatser från 
rådssammanträdena. Rapporten skickas till kommunstyrelsen samt berörda 
nämnder och bolag. 

- Höstens utåtriktade event ska hållas den 25 november klockan 18.30-20.30 
med tema våld mot kvinnor. 
Höstens sammanträdesdatum justeras för att möjliggöra deltagande från alla 
ledamöter. Sammanträdesdatumen 2020 blir därmed följande: 

26 februari 11.30-13.00 (planeringslunch inför prisceremoni) 

6 mars 8.30-11.30 (prisutdelning jämställdhetspriset) 

20 april 9.00-12.00 

7 september 9.00-12.00 

25 november 18.30-20.30 (utåtriktat event) 

9 december 9.00-12.00 

Utdragsbestyrkande _J sterandes sign 
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§ 4 Jämställdhetspriset 

a. Finalister 
Föredragande: Kristina Eriksson 

Jämställd hetsrådet beslutade att följande tre verksamheter är 
finalister till Jämställd hetspriset 2020: 

Idrott och fritid, stadsbyggnadsförvaltningen 

Fritid Uppsala, kulturförvaltningen 

Projekt våldsombud, enheten för strategiskt stöd, socialförvaltningen 

Vinnaren tillkännages i samband med prisceremonin den 6 mars. 

b. Hedersomnämnande 
Föredragande: Maria Norberg 

Jämställdhetsrådet beslutar att hedersomnämnande kommer att 
delas ut till beslutad pristagare efter kvalitetssäkring. Vinnaren 
tillkännages i samband med prisceremonin den 6 mars. 

c. Prisutdelning 
Föredragande: Milena Kraft 

Diskussion kring upplägg av prisceremonin. Jämställdhetsrådet vill att 
varje nominerad verksamhet utser en representant för verksamheten 
som deltar vid prisceremonin. Filmer om finalisterna kommer att tas 
fram och spridas inför eventet. Rådets önskan är att priset 
uppmärksammas även på kommunfullmäktige. MR-nätverket som 
samordnas av Studieförbundet Sensus kommer arrangera ett event 5 
mars för att uppmärksamma kvinnodagen. Om kommunen kan vara 
med och bidra med en programpunkt kommer ledamot från 
Jämställd hetsrådet vara på plats och medverka. Vem som kommer att 
representera Jämställdhetsrådet beslutas på mötet den 26 februari. 

§ 5 H btq 

Föredragande: Maria Norberg 

RFSL lanserar ett nytt metodmaterial för transinkluderande jämställdhetsarbete den 
29 januari 2020. Mer information ges på sammanträdet den 20 april. 

Utdragsbestyrkande sterandes sign 
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§ 6 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde den 26 februari är en planeringslunch för de ledamöter som ska 
delta under prisutdelningen den 6 mars. 

§7 Råd till kommunstyrelsen 

Utgår 

§8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades 

Utdragsbestyrkande usteran_des sign 
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