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Svar på motion från Tyrone Hansson (FiA) och Lena
Wingbro (FiA) om jämställdhetsarbete inom Ale
kommun
Ärendet
Framtid i Ale har inkommit med en motion om jämställdhetsarbete inom Ale
kommun. Motionärerna föreslår följande:
1. Vi vill att Ale kommun skriver på avsiktsförklaringen om
jämställdhetsintegrering som Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit
fram och att en representant från Ale kommun ingår i det länsövergripande
nätverket för att på så sätt vara med i erfarenhetsutbyte.
2. Vi vill att Ale kommun tar fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering
avseende både genus och mångfald. Folkhälsosamordnaren och personalchef bör
ingå i detta arbete.
3. Vi vill att chefer inom Ale kommun utbildas i jämställdhet enligt SKLs modell
jämställdhet/startpaket eller någon annan lämplig modell detta för att säkerställa
en jämlik service till Ale kommuns innevånare.
Motionen har ett bredare anslag än jämställdhet såväl mångfald, jämlikhet som
social hållbarhet är bärande argument i förslaget. Skrivningarna i förslaget speglar
att dagens sociala frågeställningar hänger ihop och är bredare än bara jämställdhet.
Kommunen arbetar nu tillsammans med Sveriges kommuner och landsting för att
öka kompetensen och ta nya steg inom social hållbarhet. Jämställdhet är en viktig
aspekt bland många i detta arbete. Såväl politiker som tjänstemän utbildas hösten
2016 inom området.
Den sociala kartläggningen som nu pågår i kommunen ska resultera i
åtgärdsförslag inom de viktigaste områden. Vilka dessa blir är för tidigt att säga i
nuläget. En prioritering av arbetet enligt motionärernas förslag kan komma att
påverka möjligheterna att genomföra arbete inom områden som är högre
prioriterade än jämställdhet.
Med utgångspunkt i att det arbete som nu bedrivs är betydligt mer omfattande än
bara jämställdhet och att det överensstämmer med motionärens intentioner
föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande, 2016-10-14
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Motion om jämställdhetsarbete inom Ale kommun, Tyrone Hansson (FiA)
och Lena Wingbro (FiA) 2015-01-26

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till motionärernas att-sats 1 och 3 och avslag på att-sats
2.
Rose-Marie Fihn (L) yrkar bifall till motionen.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande meddelar att hennes eget yrkande är huvudförslag.
Ordförande meddelar att hon
a) kommer att ställa proposition på Rose-Marie Fihns yrkande och förvaltningens
beslutsförslag för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
b) ställa proposition på sitt eget yrkande och det förslag kommunstyrelsen utser
som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordförande ställer proposition på dels Rose-Marie Fihns yrkande och dels på
förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse
Rose-Marie Fihns yrkande till motförslag.
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Rose-Marie
Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionärernas att-sats
1 och 3:
Ale kommun skriver på avsiktsförklaringen om jämställdhetsintegrering som
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram och att en representant
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från Ale kommun ingår i det länsövergripande nätverket för att på så sätt vara
med i erfarenhetsutbyte.
Chefer inom Ale kommun utbildas i jämställdhet enligt SKLs modell
jämställdhet/startpaket eller någon annan lämplig modell, detta för att säkerställa
en jämlik service till Ale kommuns innevånare.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionärernas att-sats 2:
Ale kommun tar fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering avseende
både genus och mångfald. Folkhälsosamordnaren och personalchef bör ingå i
detta arbete.

Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
Rose-Marie Fihns yrkande.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande.
Protokollsanteckning
Rolf Engström (FiA) lämnar följande protokollsanteckning:
Eftersom jag inte är beslutande i ärende 27 vid Kommunstyrelsens möte den 2016
11 01 vill. jag att det till protokollet antecknas att min inställning är att anse att
motionen skall bifallas i sin helhet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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