LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2008-11-24

276

651

Kommunstyrelsen

2008-11-10

247

467

Arbets- och personalutskottet

2008-10-27

233

586

novkf18
Dnr 08.687-00

Förslag till nya riktlinjer för jämställdhetskommittén i Luleå
kommun
Bilagor:
Förslag till nya riktlinjer
Gällande riktlinjer

Ärendebeskrivning
I samband med att revisionen, under 2007, genomförde en granskning av
kommittéer och råd i Luleå kommun framkom det behov av att tydliggöra roll
och uppdrag för bl.a. jämställdhetskommittén.
Personalkontoret har i samråd med jämställdhetskommittén gjort en översyn
av riktlinjerna.

Personalkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

anta bifogat förslag till riktlinjer för jämställdhetskommittén.

Yrkande
Mattias Karlsson (m) föreslår att de två första meningarna i § 2 ska ha
följande lydelse.
Kommittén är knuten till kommunstyrelsen och består av samma ledamöter
som kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Kommittén består av fem
ledamöter och tio ersättare.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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2008-11-10

247

468

Arbets- och personalutskottet

2008-10-27
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586b

novkf18b

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att
remittera ärendet till beredning i partigrupperna.
_____

Yrkanden
Peter Bergström (m) och Camilla Hansen (c) föreslår att de två första
meningarna i § 2 ska ha följande lydelse.
Kommittén är knuten till kommunstyrelsen och består av samma ledamöter
som kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Kommittén består av fem
ledamöter och tio ersättare.
Nina Berggård (v) yrkar bifall till personalkontorets förslag med följande
ändringar
-

att kommittén är knuten till kommunstyrelsen och består av samma
ledamöter som kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

-

att sista stycket § 3 Aktiviteter skall lyda. Kommittén skall varje år utse
en eller fler jämställdhetsstipendiat/er.

Annika Eriksson (mp) yrkar dels bifall till arbets- och personalutskottets
förslag dels att följande ny mening införs i § 2, andra stycket: Ledamöter får
nomineras av de partier som är företrädda i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN
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247

468b

Arbets- och personalutskottet
novkf18c

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

anta bifogat förslag till riktlinjer med den ändringen att § 3, sista
meningen ska ha följande lydelse: Kommittén ska varje år utse en eller
flera jämställdhetsstipendiater.

Reservationer
Peter Bergström (m), Camilla Hansen (c), Nina Berggård (v) och Thomas
Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Fredrik Lundh (s), Eva Hedesand-Lundqvist (s) och Yvonne Stålnacke (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mattias Karlsson (m), Camilla Hansen (c), Bertil Bartholdsson (v) och Annika
Eriksson (mp) föreslår att de två första meningarna i § 2 ska ha följande
lydelse.
Kommittén är knuten till kommunstyrelsen och består av samma ledamöter
som kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Kommittén består av fem
ledamöter och tio ersättare.
Eira Andersson (fp) och Conny Sundström (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägget i § 2 att ordföranden eller vice ordföranden
skall vara ledamot i kommunstyrelsen.
Nina Berggård (v) och Annika Sundström (v) instämmer i Mattias Karlssons
och Eira Andersson ovanstående förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
novkf18d
Annika Eriksson (mp) yrkar att följande ny mening införs i § 2, andra stycket:
Ledamöter får nomineras av de partier som är företrädda i kommunfullmäktige.
Dan Ankarholm (ns) yrkar att jämställdhetskommittén läggs ner från och med
år 2009 och samtliga jämställdhetsfrågor övergår till arbets- och personalutskottets ansvarsområde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

anta bifogat förslag till riktlinjer med den ändringen att § 3, sista
meningen ska ha följande lydelse: Kommittén ska varje år utse en
eller flera jämställdhetsstipendiater.

Reservation
Mattias Karlsson (m), Camilla Hansen (c), Bertil Bartholdsson (v), Annika
Eriksson (mp), Dan Ankarholm (ns), Eira Andersson (fp), Nina Berggård (v)
och Annika Sundström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Jämställdhetskommittén, kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

