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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Myrstener (V) 

Alice Nikmanesh (MP) 

Fredrik Rönn (C) 

 

 

Tjänstemän 

Annika Dalén, övergripande planering 

Linda Gustafsson, övergripande planering 

Dan Vähä, projektledare Umeå 400 år 
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§ 36 

 

Diarienr: KS-2021/00640 

JUSK yttrande motion 23/2021: Umeåförslaget 

Beslut 

Jämställdhetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att anse motionen besvarad 

Ärendebeskrivning 

I motion 18/2019 yrkar Vänsterpartiet  

• Att Umeå kommun inför en digital förslagslåda i likhet med 
Göteborgsförslaget  

• Att den förslagslåda som införs kallas Umeåförslaget  
 

Motionärerna framhåller att det är viktigt att öppna fler möjligheter för 

medborgare att vara med i den demokratiska processen, genom nya vägar 

till deltagande efter avskaffandet av medborgarförslagen i kommunen. 

Modellen för det föreslagna Umeåförslaget är inspirerad 

av Göteborgs digitala plattform som heter Göteborgsförslaget. Där kan 

medborgare digitalt skicka in förslag till kommunen som alla sedan får 

kommentera på och rösta. Ett förslag är möjligt att rösta på under 90 dagar 

och om detta förslag under den tiden får 200 röster eller fler skickas det till 

berörd nämnd eller styrelse för ställningstagande och beslut. 

 

Jämställdhetsutskottets yttrande  

År 2001 infördes i kommunallagen en möjlighet för kommuner och 

landsting att besluta att den som är folkbokförd i kommunen eller kommun 

inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). 

Medborgarförslag lanserades 2009 i Umeå kommun men avskaffades 2015 

efter ett beslut i kommunfullmäktige. Under perioden inkom 319 förslag, 

varav ett 10-tal bifölls. En majoritet i fullmäktige ansåg att hanteringen av 

medborgarförslagen var resurskrävande, samtidigt som de inte fått avsedd 

verkan. 
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Den typ av medborgarinflytande som Göteborgsförslaget innebär är inte 

ett medborgarförslag i kommunallagens mening, vilket är en möjlighet för 

den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige. 

Göteborgsförslaget är ett e-förslag som regleras av egna interna riktlinjer. 

  

Den utvärdering som gjordes av Göteborgsförslaget 2018 visade att 

möjligheten till e-förslag är uppskattad, men det framkom också att det 

finns skillnader mellan grupper i staden. Majorna-Linné är 

en stadsdel som rymmer elva procent av göteborgarna, men hela 28 

procent av dem som lägger Göteborgsförslag, men Angered, som har drygt 

nio procent av invånarna hos sig, står för fem procent av 

Göteborgsförslagen. 

 

Den utvärdering som gjordes av Malmöinitiativet 2010, en liknande e-

förslagslåda, visade att initiativtagarna var 65% män och 35% kvinnor. 

Majoriteten bodde i de centrala delarna av Malmö och 67% hade 

högskoleutbildning. Utvärderingen hänvisar dock till en studie som visar att 

e-deltagande är mindre påverkat av socioekonomiska faktorer i jämförelse 

med traditionellt politiskt deltagande. E-petitionssystemet verkar också 

göra det enklare för enskilda individer att ta initiativ och mobilisera ett stöd 

utan ett deltagande från formella organisationer. På detta sätt kan 

systemet skapa en möjlighet för enskilda individer att stärka sina röster 

mot resursstarka intresseorganisationer. 

 

Det är en utmaning att säkerställa att redan resursstarka grupper inte 

sätter agendan på bekostnad av redan underrepresenterade grupper och 

förstärker redan ojämlika maktordningar. En av rekommendationerna i 

utvärderingen var att vidta åtgärder för att bredda deltagande via riktad 

marknadsföring och använda studieförbunden som en resurs för 

utbildningsinsatser. 

 

Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla former för 

medborgarinflytande och dialog. Ett exempel är de dialogsamtal 

som genomfördes under hösten 2019 i 12 stadsdelar med hjälp av 

”dialogcykeln”, samt digitalt på kommunens hemsida. Där har umebor fått 

ge synpunkter och förslag för utvecklingen i sina stadsdelar. På den digitala 

kartan har totalt 5500 platser markerats av 1400 personer och i de fysiska 
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samtalen har cirka 700 personer deltagit. Resultaten från dialogen finns i 

rapporten Umeås stadsdelar – så står det till, som fungerar som underlag 

för samhällsplaneringen. 

 

Som en del i ett 3-årigt projekt finansierat av Vinnova har Umeå kommun 

tagit fram en innovationsplattform som syftar till att ta tillvara förslag och 

idéer från invånare, företag och andra aktörer i samhället med syfte att 

skapa ett system för att utveckla idéer och i förekommande fall hitta 

finansiering, en idésluss i bred bemärkelse. Inom ramen för Umecom, som 

plattformen heter, hölls en första digital festival med fokus på 

klimatomställning den 11–12 september 2021. Detta är alltså en form av 

medinflytande där Umebor inbjuds till att presentera förslag för att 

utveckla kommunen vilket i sin tur förhoppningsvis främjar demokratiskt 

deltagande och dialog.   

  

Utöver detta pågår ett arbete med dialog och demokratiutveckling som 

samordnas av övergripande planering. Fokus för arbetet är bland annat att 

skapa förmåga att pröva nya och innovativa former för 

medborgarinflytande samt utveckla befintliga former för 

medborgarinflytande. Umeå kommun har också gått med i ett av SKR 

drivet nätverk 2021–2023 med fokus på medborgardialog i styrning.    

Beslutsunderlag 

Motion 23/2021 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 

Linda Gustafsson 

 

Jämställdhetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden  
Charlotta Westerlund (S), Andreas Sjögren (S) och Solveig Granberg (C) yrkar 
på att anse motionen besvarad, enligt tjänsteskrivelsens förslag.  
Ellen Ström (V) yrkar på bifall till motionen.  
Propositionsordning som godkänns  
Ordförandens ställer tjänsteskrivelsens förslag mot bifall för motionen. 

Jämställdhetsutskottet beslutar att anse motionen besvarad, enligt 

tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 37 

 

Diarienr: KS-2021/00908 

JUSK deltagande i utbildning hedersrelaterat våld 

och förtryck 

Beslut 

Jämställdhetsutskottet beslutar 

 

att de av utskottets ledamöter som har möjlighet deltar i Nationella 

kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, 17–

18 november 2021 samt 31 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Nationella 

kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen 

Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med 

yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan. 

 

Utbildningen innehåller grundutbildning om hedersrelaterat våld och 

förtryck, information om lagstiftning på området, yrkesspecifik 

fördjupningsutbildning, fördjupat arbete i tvärsektoriella grupper, 

informationspass till chefer och politiker samt en gemensam 

uppföljningsdag. 

 

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom olika verksamheter. En del av 

insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt 

politiker inom kommun och region. Delen för chefer och politiker hålls 

under utbildningens dag 2, kl. 10-12 samt uppföljningsdagen 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan utbildningsdagar 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén och Linda Gustafsson 
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§ 38 

 

Diarienr: KS-2020/00155 

JUSK deltagande i föreläsning I händelse av min död 

Beslut 

Jämställdhetsutskottet beslutar 

 

att de av utskottets ledamöter som har möjlighet deltar på föreläsningen 

I händelse av min död på Folkets Hus den 15 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kvinnohusföreningen Umeå, Kvinno- och tjejjouren i Umeå, Umeå 

kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten anordnar 

gemensamt en föreläsning med Kerstin Weigl, författare till boken I 

händelse av min död, fredagen den 15 oktober 2021, klockan 13-15.30 på 

Folkets Hus. I relation till föreläsningen kommer även Kvinno- och 

tjejjouren i Umeå presentera ett projekt om stalkning samt ett panelsamtal 

med verksamma från myndigheter, region, kommun och kvinnojour ingå. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan Kerstin Weigl oktober 2021 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 

Linda Gustafsson 
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§ 39 

 

Diarienr: KS-2021/00900 

JUSK sammanträdestider 2022 

Beslut 

Jämställdhetsutskottet beslutar 

 

att sammanträdesdatum och tider för 2022 fastställs enligt 

ärendebeskrivningen 

Ärendebeskrivning 

03 februari 

03 mars 

7 april 

5 maj 

9 juni 

15 september 

13 oktober 

10 november 

8 december 

 
Samtliga sammanträden startar kl 09.00 och hålls i sammanträdesrummet 

Esplanaden 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Beslutet ska skickas till 
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§ 40 

 

Diarienr:  

Umeå 400 år 
 

Beslut 

 

Jämställdhetsutskottet har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Dan Vähä berättar för projektet för firandet av Umeå 400 år. Samverkan 

och delaktighet viktiga ledord för firandet, samt ett framåtblickande 

perspektiv. 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 

 

  



Sida 10 av 13 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott 2021-10-07 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 41 

 

Diarienr:  

Orange the World 2021 
 

Beslut 

 

Jämställdhetsutskottet har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Annika Dalén redogör för Orange the World. Orange the world är ett årligt 

återkommande initiativ av FN som syftar till att synliggöra mäns våld mot 

kvinnor. Kampanjen genomförs globalt 25 november till 10 december. I 

Umeå kommer bland annat några fasader belysas med orange ljust.  

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 
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§ 42 

 

Diarienr:  

Högnivåmöte mäns våld mot kvinnor 
 

Beslut 

 

Jämställdhetsutskottet har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Charlotta Vesterlund och Solveig Granberg redogör för genomfört 

högnivåmöte mäns våld mot kvinnor.  

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 
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§ 43 

 

Diarienr:  

Rösträtten 100 år 
 

Beslut 

 

Jämställdhetsutskottet har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 
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§ 44 

 

Diarienr:  

Aktuellt om internationellt arbete 
 

Beslut 

 

Jämställdhetsutskottet har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Linda Gustafsson informerar om internationellt arbete. Umeå befinner sig i 

högsta grad på en internationell arena och deltar i flertal internationella 

forum. Ett exempel är URBACT som är ett EU-projekt som hjälper städer att 

utveckla nya och hållbara lösningar i ett socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt perspektiv. 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson 

 

 

 


