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Punkter vid mötet 

1. Gårdagens kommunfullmäktige (27/10)
Presentationen från beredningen för frågor kring Barnkonventionen var mycket trevlig och 

bra; ett annorlunda och nytt sätt att presentera och att genomföra ett beredningsarbete.  

Alla beredningens ledamöter fick komma till tals, inte bara ordförandena. 

Debatten om delårsrapporten blev livaktig. Camilla räknade till 20 inlägg plus repliker.  

Sammanfattande debatt i december har diskuterats tidigare. Det kan vara ett bra tillfälle för 

ideologisk debatt. Vid nästa PPB gås spelregler för debatt i KF i december igenom. 

Allmänpolitisk debatt bör annonseras ganska snart. 

2. Rapport från beredningarna

Magnus Nilson: Framförandet vid gårdagens KF var beredningens slutrapportering. Någon 

skriftlig dokumentation kommer inte att tas fram. I stället är avsikten att vi har med oss den 

kunskap vi tillägnat oss och spridit till fullmäktiges ledamöter. Alla ledamöter har fått en rejäl 

kunskapshöjare nu.  

Miklos Liewehr: Nu är det upp till ansvariga att ta bollen och se till att barnkonventionen vävs 

in i verksamheten 
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Camilla Westdahl: Kopplingen mellan skolans verksamhet och politiken är dålig. Skulle 

önska att bli inbjuden till skolorna för dialog. 

Daniel Jönsson: Ett framtida beredningsuppdrag kan vara kring att få medborgare, ungdomar 

mer engagerade; hur engagerar vi människor i politik, någon form av inflytandeberedning. 

Inflytandefrågan diskuterades också i samband med demokratiutredningens betänkande med 

fokus på ungdomar. 

3. Uppdragshandlingar/kommande beredningar

För att få ett bra underlag för en uppdragshandling för ett beredningsuppdrag kring 

jämställdhet- och likabehandling genomförs en genomgång och ett samtal kring dessa frågor i 

PPB.  

Charlotta Lundberg inleder med en genomgång av centrala begrepp inom området. 

Jämställdhet definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom livets alla områden. I kommunens verksamhet ligger tyngdvikten på 

kvaliteten i de tjänster vi erbjuder våra kunder. Utöver diskrimineringsgrunden kön tangerar 

begreppet jämställdhet även sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.  

I sociala sammanhang samspelar alltid flera olika aspekter som kan ge upphov till flerfaldig 

diskriminering. Synsättet används för att beteckna hur människors olika egenskaper 

samverkar. De allra flesta människor definierar sig som man eller kvinna. För att komma 

vidare i sitt tillvägagångssätt att öka kunskaperna inom området kan man se de 

diskrimineringsgrundande grupperna som en trappa där kön och målet jämställdhet ligger på 

första steget.   

Ur diskussionen: 

Camilla Westdahl: Det är ett jätteviktigt område. Det första steget är att få KF medveten om 

problematiken inom området. Till exempel så bemöter vuxna barn på helt olika sätt beroende 

på kön. Vi bör titta närmare på detta som en del av beredningsarbetet; hur vi jobbar i 

kommunen, vad vi kan göra och vad vi bör göra. En beredning inom detta område bör 

leverera någon form av skriftlig dokumentation men även något slag av presentation liknande 

barnkonventionsberedningens skulle kunna vara bra.  

Miklos Liewehr: detta är ett komplext område med flera dimensioner. De nysvenska har en 

helt annan bild av relationen mellan könen. Det bör beaktas under arbetet. Vi har även en 

diskrimineringslag som vi måste förhålla oss till. Det finns exempel på att kvinnorna i 

arbetslivet inte får hjälpmedel i den utsträckning som männen får.  

Daniel Jönsson: Detta är inget lätt område Alla har en uppfattning. Det är viktigt att tänka på 

upplägget så att man är öppen för olika infallsvinklar. Det finns inte bara en sanning. 

Forskning visar olika resultat men det finns även personliga uppfattningar. Stereotyper kan 
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vare en belastning men även en trygghet. Vi bör belysa skillnader men inte värdera dem som 

bättre eller sämre utifrån någon slags måttstock. Det går inte att förneka att skillnader finns. 

Det är viktigt att en beredning inom detta område inte levererar pekpinnar. Människor måste 

få göra sina egna val utan att man dömer ut dem som könsstereotypa, det kan inte vara rimligt 

att tvinga kvinnor till industrijobb bara för att det fyller det ”högre” syftet att vara ett 

normbrytande val.  

Magnus Nilsson: Jag delar mycket av Daniels uppfattning i denna fråga. Jag menar så klart 

att kampen för att få slut på skillnader som vi använder för att förtrycka varandra är viktigt. 

Bort med skillnader som gör att vi inte ser varandra som individer. Samtidigt är det så att det 

finns skillnader mellan könen som inte kan förnekas t.ex. fysiska skillnader. Arbetet får inte 

leda till att vi bortser från det. Vi kan inte ha någon glädje av att tänka bort faktiska skillnader. 

Vi skall arbeta för att ta bort normer och skillnader som är osakliga. Man bör vara 

uppmärksam på att normkritik kan leda till väldigt konstiga resultat om man inte är försiktig. 

Att driva normkritiken till sin spets kan leda till att den blir en egen norm, vilket kan få 

effekter som vi inte alls önskar. 

Lars-Stellan Jönsson: Jämställdhet är ett jätteviktigt område. Ett första steg av arbetet bör 

vara att bygga upp kunskap inom området. Kunskap är avgörande för att komma framåt. 

Tommy Johansson: Jag märker i diskussionen en viss oklarhet när det gäller begreppen. Det 

är lätt att förväxla genus och kön men det är olika saker. Genus avser det inlärda könet som 

definieras utifrån de rådande normerna, värderingarna och förväntningar avseende män och 

kvinnor som finns i det samhälle vi lever i. Dessa skillnader är inlärda och kan varierar över 

tid och mellan olika samhällen, dessa skillnader kan gynna eller missgynna det ena eller det 

andra könet utan att ha något att göra med de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor.  

Kön avser det fysiska könet och avseende det fysiska könet kan det inte råda några 

tveksamheter om att det finns faktiska skillnader som påverkar oss, våra förutsättningar och 

som gör att vi inte är lika. 

Camilla Westdahl: Jag menar att vi behöver en beredning kring dessa frågor som också 

levererar en skriftlig dokumentation för att påminna om och markera att vår egen verksamhet 

skall jobba inom detta område. Aktiviteter kan vara workshops ute på t.ex. en skola etc. Det 

blir viktigt att beredningen inte skriver folk på näsan vad som är rätt eller fel vad man skall 

tycka eller tänka etc. Jag hoppas att vi inte landar i att bli en i HBTQ-certifierad kommun.  

Snarare bör fokus vara på verksamheterna; Hur jobbar vi med frågorna i skolorna, jobbar vi 

med dem i skolorna överhuvudtaget, hur kan vi till vardags synliggöra och tänka kring dessa 

frågor. Det bör vara en uppgift för beredningen. 

Det är viktigt att skapa en högre medvetenhet inom området.  

När partierna utser ledamöter till beredningen är det viktig att mixa både kvinnor och män. 

Magnus Nilsson: Jag tror att samtalet ute i samhället är i stort är en viktig faktor. Vi behöver 

resonera mer om utgångspunkter för uppdraget. Normkritiken skall inte vara utgångspunkten. 

Det skall inte vara en normkritisk granskning av verksamheten. 
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Miklos Liewehr: Vi måste beakta att det finns en lagstiftning att förhålla sig till Den bör vi 

gå igenom som ett viktigt inslag när det gäller att höja kunskapen inom fältet. Andra viktiga 

frågor är vad vi kan påverka och vilka vi kan påverka. 

Avslutningsvis frågar Charlotta kring vilken målbild PPB har avseende ett arbete kring 

jämställdhet och diskriminering. Svaren sammanfattas i bilaga 1 till dagens sammanträde. 

Nya beredningsuppdrag 

Nya beredningsuppdrag bör skrivas fram angående jämställdhetsintegrering och aktualisering 

av översiktsplanen (ÖP).  

Perspektiven i ÖP bör vidgas till att beakta även barnperspektiv, funktionsnedsatta, 

framtidsberedningens resultat etc.  

Vindbruket måste också behandlas. En diskussion kring vindbruksplanens ställning som 

styrande dokument bör genomföras.  

Det är viktigt att tänka framåt i ÖP arbetet, befolkningen blir äldre och äldre, 

tillgänglighetsfrågorna blir viktiga, viktigt att sy ihop alla verksamheterna bättre än idag. 

Fördelning av ordförandeposter i nya beredningar 

Daniel Jönsson och Daniel Petersén blir ordförande och vice ordförande  i arbetet med att 

aktualisera ÖP:n 

Magnus Nilsson och Miklos Liewehr blir ordförande och vice ordförande i 

jämställdhetsberedningen. 

Tågordning för arbetet: 

1:a presentation av kommande uppdragen i KF i januari 2017, därefter antagande av 

uppdragshandling och val avledamöter i februari.  

4. Internbudget för politiken 2017

Tommy Johansson går igenom förslag till internbudget för politiken på väg framåt i 

beslutsprocessen. 

5. Sammanträdestider 2017

Förslag till sammanträdestider för styrelse, utskott, TT-nämnd och kommunfullmäktige 2017 

gås igenom. Beslutas att PPB fortsatt träffas fredag efter kommunfullmäktiges sammanträde 

utom i december 2017. Mötet blir i januari 2018 i stället. 

SPU kontaktar Stab för att PPB:s tider skall komma med i sammanställning över de 

kommunala organens sammanträdestider. 
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6. Sveriges bästa kommunfullmäktige

Stående punkt på dagordningen. Följande framhölls: 

.  

- Att digitalisera KF i så stor utsträckning som möjligt är viktigt Finns t.ex. en app som

kan användasför att begära ordet etc., så att det syns på en Powerpoint i salen? Kan

man i så fall använda den för votering också?  Det kan vara bra om sammanträden

skall sändas digitalt framöver.

- Utbildningsdag för KF, liknande det vi hade våren 2015, bör genomföras under 2017.

Innehåll: så här funkar kommunen, organisation, styrning, Göingemodellen 2.0,

kommunaljuridik, kommunala begrepp etc. Partierna bör få bjuda in själva vilka som

skall kallas. Bör göras kvällstid, eventuellt något möte dagtid och något möte

kvällstid. Önskvärt med utbildning i februari.

- De fyra utmaningsområdena bör vara föremål för var sin allmänpolitisk tematisk

debatt under varje verksamhetsår. Läggs in i årshjulet.

- En punktlista med åtgärder för att uppnå Sveriges bästa fullmäktige bör vi sätta

samman. Det digitala är en viktig del i den listan

- Allmänpolitisk debatt bör genomföras under 2017.

- Upplägg vid fullmäktigedebatter bör vara samma som vid den allmänpolitiska

diskussionen inför budgetbeslut som vi haft en gång tidigare. Första gruppledare utan

replikskifte och sedan viss tid för debatten; 2 timmar. Partierna anmäler till

fullmäktiges ordförande vem som inleder debatten.

- Titta på valbarhetskriterier inför nästa val. Många nyanlända kan tänkas vilja engagera

sig politiskt och vad som gäller för valbarhet måste vi ta reda på då.

- Diskussion av vad som hänt under året som gått samt vad som väntar runt om hörnet

bör genomföras i KF. Den kan inledas med presentation av tjänstemännen av vad som

hänt inom t.ex. arbetsmarknadsområdet som är avgörande för kommunens utveckling.

Genomförs i december 2016.

7. Övriga frågor

Miklos rapporterar från utbildning i Barnkonventionen. 

Tomas Carvonen 

SPU 
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