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Ansökan om utökad budgetram för jämställdhetskommittén
Ärendebeskrivning
Jämställdhetskommittén ansöker om att jämställdhetskommitténs budgetram
ökas med 100 000 kronor inför kommande budget‐ och planperiod 2012‐2014
Motivering
Jämställdhetskommitténs uppdrag och stora utmaning är att i en ständigt
pågående process utveckla jämställdheten i Luleå kommun.
Inom kort ska kommittén ta fram ett nytt program för sin verksamhet. Ett
program som sträcker sig mellan åren 2012 och 2015. Vid en utvärdering av
nu gällande program ser kommittén att en del mål inte kunnat uppnås.
Exempel på det är;
 Jämställdhetskommittén ska utbilda ca 200 chefer i kommunens
förvaltningar och bolag
 Jämställdhetskommittén ska aktivt verka för att hålla kvinnokonventionen
aktuell.
Kommittén ska dessutom anordna utåtriktade aktiviteter som riktar sig till
kommunens medborgare. En anledning till det är att jämställdhetskommittén
vill och ska synas mer i samhällsdebatten.
Kommittén har anordnat två seminarier inom ett halvår, ett i november 2010
och ett i maj 2011. Seminarierna har varit välbesökta. Arbetet inför, under och
efter seminarierna har gjorts av ledamöter och handläggare, många uppgifter
har varit av praktiskt slag. Fler intressanta föreläsare hade kunnat anlitas om
inte ekonomin varit så begränsad.
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Under de senaste åren har kommittén, av ekonomiska skäl, vid flera tillfällen
bytt ut sammanträde mot utbildningsinsatser eller seminarier för ledamöterna
med ambitionen att kommittén ska vara kunniga och välutbildade inom
sakområdet. Den ordningen är inte hållbar på sikt.
Ytterligare ett uppdrag för kommittén är att se till att de politiker som fått
uppdraget att särskilt bevaka jämställdhetsfrågorna i sin respektive nämnd
ska få utbildning och fortbildning inom kunskapsområdet. Nämndsord‐
förande är också en målgrupp för sådan utbildning/fortbildning.
Att samverka och utbyta erfarenheter med andra aktörer i jämställdhetsfrågor
är också viktigt för att kunna utveckla Luleå till en mer jämställd kommun.
Den budget som jämställdhetskommittén tilldelats för i år är 226 000 kronor.
Den summan ska täcka kostnader för arvoden och kostnadsersättningar för
ledamöter/ersättare (nio ordinarie och nio ersättare som sammanträder 10
gånger/år) samt till verksamhetens drift.
Min bedömning är att behovet av en utökning av budgeten är nödvändig för
genomförandet av de kommande årens planerade verksamhet inom det
viktiga kunskapsområdet, jämställdhet.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret ifrågasätter inte behovet av resurstillskott men är däremot
tveksam till dess storlek utifrån kommitténs nuvarande budgetram.
Under förutsättning att jämställdhetskommitténs ansökan om utökad budget‐
ram tillstryks föreslår ekonomikontoret kommunstyrelsen besluta att


beakta frågan i samband med beslutet om revidering av strategisk
plan och budget 2012‐2014 under november månad.
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Yrkanden
Karl Petersen (S) yrkar att frågan prövas i samband med revidering av
strategisk plan och budget 2012‐2014 under november månad.
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på framställningen.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐

pröva framställningen i samband med beslutet om revidering av
strategisk plan och budget 2012‐2014.

_____

Yrkanden
Johan Lennartsson (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till arbets‐ och
personalutskottets förslag.
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på framställningen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställda förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

pröva framställningen i samband med beslutet om revidering av
strategisk plan och budget 2012‐2014.
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Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Ekonomikontoret, Jämställdhetskommittén
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