
Svar på Lena Staaf om handlingsplan för jämställdhetsarbetet.

Lena Staaf har ställt fyra frågor vilka jag besvarar en e er en.

1 När kommer den nuvarande jämställdhetsplanen a uppdateras?

Formellt när den är färdigarbetat och beslut fa as.

Datum för de a är svårt a säga, men arbetet se ll de organisatoriska faktorerna pågår, mycket
därutöver återstår.

2 Kommer uppdateringen av planen a ske genom en bred samverkan mellan poli ker och
tjänstepersoner?

Ja, indirekt åtminstone. Kommunstyrelsen har ge e uppdrag ll förvaltningen a arbeta fram e
reviderat förslag. Flera delar av den kommunala förvaltningen kommer a vara involverad i
revideringen och bidra med inputs u från olika sak- och kompetensområden. Poli skt kommer
planen i någon form a beredas av kommunstyrelsen. Såväl förvaltning som poli ska representanter
kommer därav a ha möjlighet a föra fram synpunkter på innehållet.

3 Kommer CEMR-gruppen a återuppstå och när i så fall? Kommer den ha samma typ av
representa on som digare?

Om Lena Staaf menar den poli ska referensgrupp som fick i uppdrag a följa implementeringen av
den digare jämställdhetsplanen så har just den spelat ut sin roll. Hur uppföljningen framgent
kommer a se ut får kommande beslut utvisa. Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för planen
och för a revidera den, och det har som bekant beslutats a göras då digare plan är inaktuell och
har en del brister.

4. Kommer någon CEMR-utbildning av personal a genomföras för a ge redskap för e mer ak vt
jämställdhetsarbete i fortsä ningen?

Jag vet inte vilka utbildningar som är aktuella för personal just nu. Varje år genomför anställda
utbildningar på olika teman kopplat ll jämställdhet. Det kan handla om utbildningar för personal
inom skola, förskola och fri dshem, utbildningar inom våld i nära rela oner och kunskapshöjande
insatser kopplat ll härskartekniker och bemötande. En hel del jämställdhetsrelaterade frågor har
kommunen lagkrav på sig a följa och arbeta med, och då förutsä s det rimligen en regelbunden
påfyllnad av kunskap i någon form.

Jag tror dock det ligger närmare ll hands a använda sig av material från SKR, svenska myndigheter
och andra aktörer som besi er kunskap i ämnet, än a använda sig av material från CEMR. Men man
ska väl aldrig säga aldrig.
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