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Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, 
Luleå 

 
   
Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog 
 Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, Deltar via telefon 
 Inge Andersson, (s), Boden 
 Jeanette Wäppling, (v), Gällivare, Deltar via telefon 
 Peter Waara, (s), Haparanda 
 Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk  
 Yvonne Stålnacke, (s), Luleå 
 Peter Roslund, (s), Piteå 
 Bengt Niska, (s), Pajala, tjänstgörande ersättare
 Tomas Egmark, (s), Älvsbyn, tjänstgörande ersättare 

Tomas Vedestig, (Öta), Övertorneå, tjänstgörande ersättare, 
Deltar via telefon  

 
 
Beslutande partirepresentanter Thomas Olofsson, (fp), Luleå 
 Helén Lindbäck, (kd), Piteå 
 Lars Alriksson, (m), Gällivare 
 Margareta Henricsson, (ns) Gällivare, Deltar via telefon 
 Eric Palmqvist, (sd), Gällivare, tjänstgörande ersättare 
  
   
Övriga deltagare Helena Stenberg, (s), Piteå, ledamot i ledningsgruppen för 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering 
 Kajsa Myrberg, kansliet, direktör 

Anita Lindfors, kansliet 
Ulrika Larsson, kansliet 
Tanya Jendersen, Norrbottens läns landsting 
Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare 
 

 
Underskrifter § 1 - § 3 

Sekreterare ……………………………………………………… 

 Kjell-Åke Halldén 

  
 

Ordförande ……………………………………………………… 

 Britta Flinkfeldt Jansson 
     

 

Justerare    ………………………………………………………. 

  Peter Waara 
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 § 1 

 

Val av justerare 
 

Ordföranden frågar om förslag till justerare och får förslaget att Peter Waara, 

(s), Haparanda, utses till justerare. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att Peter Waara, (s), Haparanda, utses till justerare 

____ 
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 § 2 

 

Föredragningslista 
 

Ordföranden frågar om det finns övriga frågor utöver ”Yttrande över Mål och 

myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)” 

att behandla under dagens sammanträde. 

 

Inga övriga frågor väcks. 

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  ärendet ”Yttrande över Mål och myndighet – En effektiv styrning av 

jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)” behandlas under dagens 

sammanträde 

____ 
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§ 3 

 

Yttrande över Mål och myndighet – En effektiv styrning av 

jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 
 

Helena Stenberg, (s), Piteå, och Tanya Jendersen, Norrbottens Läns 

Landsting, redogör för ärendet som initierats av Den politiska 

ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 

 

Av redogörelsen framgår bland annat att Den politiska ledningsgruppen för 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering tidigare i dag haft sammanträde och 

då diskuterat förslaget till yttrande. Ledningsgruppen föreslår att styrelsen 

antar förslaget till yttrande med justering av stycket om jämställdhet i 

regionerna enligt nedanstående:   

 

Jämställdhet i regionerna 

Jämställdhet är ett kunskapsområde och det krävs mer än generell kunskap 

inom området för att kunna stötta regionen på ett samordnande och 

utvecklande sätt. Erfarenheten visar att när en specifik resurs tas bort, som 

utredningen föreslår gällande dagens sakkunniga vid länsstyrelserna, 

riskerar sakområdet att minska i betydelse. Norrbottens aktörer anser därför 

att det ska finnas en statligt finansierad sakkunnig i jämställdhet i 

regionerna. 

 

Ledamoten Peter Roslund, (s), Piteå, föreslår att stycket om 

Jämställdhetsmyndighet ändras så att det står ”Norrbottens aktörer ser 

behovet av en samordnande nationell instans som tjänstemän och 

nyckelpersoner kan vända sig till för stöd till kunskap och evidens, analys, 

utveckling och samordning.” och att ledningsgruppens förslag i övrigt bifalls.  

 

Ordföranden föreslår att Peter Roslunds förslag bifalls och att yttrandet efter 

dessa justeringar skickas till medlemskommunerna för kännedom.  

 

Styrelsen beslutar 

 

Att  stycket om jämställdhet i regionerna utformas enligt följande: 

Jämställdhet i regionerna 

Jämställdhet är ett kunskapsområde och det krävs mer än generell kunskap 

inom området för att kunna stötta regionen på ett samordnande och 

utvecklande sätt. Erfarenheten visar att när en specifik resurs tas bort, som 

utredningen föreslår gällande dagens sakkunniga vid länsstyrelserna, 

riskerar sakområdet att minska i betydelse. Norrbottens aktörer anser därför 

att det ska finnas en statligt finansierad sakkunnig i jämställdhet i 

regionerna. 
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 Att stycket om jämställdhetsmyndighet formuleras enligt följande: 

Jämställdhetsmyndighet 

Vidare saknar Norrbottens aktörer ett samlat nationellt stöd och samlade 

nationella insatser inom området jämställdhet. Vi uppfattar att det på nationell 

nivå finns för många aktörer med både lika och olika ansvarsuppgifter. 

Norrbottens aktörer ser behovet av en samordnande nationell instans som 

tjänstemän och nyckelpersoner kan vända sig till för stöd till kunskap och 

evidens, analys, utveckling och samordning. 

 

Att yttrandet, efter ovanstående justeringar, skickas till medlemskommunerna 

för kännedom 

____ 

 

 


