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Interpellationssvar
Maria Chergui (V) har till Barn-och utbildningsnämndens ordförande, Jari
Puustinen (M) ställt en interpellation om jämställdhet inom Barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Är jämställdhet en del av kärnuppdraget i Barn- och utbildningsnämnden?
Uppdraget att arbeta med jämställdhet i våra verksamheter finns i både Skollag och
Läroplaner och alla våra verksamheter arbetar utifrån dessa.
Det står tydligt i både Skollag och Läroplaner vilken värdegrund skolan står och
arbetar för.
I Skollagen 1 kap 5§ står det ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor lika
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”
Jämställdhet är inte bara en del av kärnuppdraget, det är en del av värdegrunden i
våra verksamheter.

Hur kan Barn- och utbildningsnämnden förbättra sitt
jämställdhetsintegreringsarbete och följa de beslut som fattas i
Kommunfullmäktige om jämställdhetsintegrering?
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter gör ett bra arbete med jämställdhet,
varje dag i varje grupp enligt det statliga uppdraget. Vi kan bli bättre på att visa
andra vilket arbete som görs ute i våra verksamheter. Ett sätt att göra det på är att
dokumentera det arbetet. I verksamhetsplan för 2017 finns ett kommunalt åtagande
att dokumentera en plan för jämställdhetsarbete för varje enhet.

Varför har Barn- och utbildningsförvaltningen fortfarande så lite resurser
avsatta för jämställdhetsintegrering?
Det är inte en eller två personer som arbetar med jämställdhet i våra verksamheter.
Uppdraget att arbeta med jämställdhet omfattar all personal som arbetar i våra
verksamheter. Det gör att vi når alla barn och ungdomar i daglig och direkt kontakt.
På förvaltningen finns en resurs för att stödja verksamheterna i jämställdhetsarbetet
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och att representera förvaltningen i centrala i centrala jämställdhetsgrupper och
nätverk.
Dessutom har förvaltningsledningen arbetat fram en plan för
jämställdhetsintegrering för verkställighet under 2017. I planen finns prioriterade
områden för jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsarbetet sker på alla nivåer med väldigt många människor inblandade
och genomsyrar allt arbete. I vår kommun finns det ingen annan verksamhet som
når så många varje dag under så lång tid.

Jari Puustinen (M)
Ordförande, Barn- och Utbildningsnämnden
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