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Engagemangi jämställdhetsråd i Västmanlandslän

_lämställdhets-ochjämlikhetsfrågorär viktigautmaningarför helavån:samhälle.Ett
hållbart samhälleär ett jämställtsamhälle.Det kräverallasvårt engagemangför att
kunna skapas.Jämställdhetär ett bland Länsstyrelsensuppdrag.

Länsstyrelsenbedriverett arbeteför att den nationellajämställdhetspolitikenskafå
genomslagi länet.Arbetetgenomförsbland annat genomregionalsamverkanmed
andra aktörer, rådgivning, information och på annat sätt. För att nå ett framgångsrikt

resultatbehöverLänsstyrelsensarbetegå hand i hand med det arbetesom bedrivsav
övrigaorganisationeri länet.

Vi vill befästa och utveckla den samverkan som redan finns i länet genom att bilda ett

jämställdhetsråd. Till rådet söker vi engagemang från länets landsting, kommuner,

näringsliv,statligamyndigheter,akademioch ideellaorganisationer.

Tillsammans kan vi då lägga grunden Föratt ta oss an såväl utmaningarna, som att

utveckla de möjligheter som finns.

SyftemedJämställdhetsrådet

Syftetmed rådet är att varaen samverkandeoch pådrivandekraft i länetsarbeteför
ett hållbart och jämställtsamhälle.Arbetet skautförasi linjemed de nationella
jämställdhetspolitiskamålen. Rådet kan ävenvid behovlyftafram andraperspektiv,
vilka överlappar de jämställdhetspolitiska målen, t ex barnperspektivet eller icke-

diskriminering.

Arbetet inomJämställdhetsrådetskaävenresulterai en gemensamvisionsom ska
kopplassammanmed en regionalstrategiför arbetet,innehållandemål och åtgärder.
Rådet skabidra till att viktiga ämställdhetsfrågorsynliggörsochprioriterasinom den
egna organisationen och i samhället.
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Ledning och administration
Jämställdhetsråcletsarbetekommer att bedrivasunder ledningenavLänsstyrelsen
med undertecknadsom rådsordförande.Sedankommer ävenrådetsadministrativa
arbeteatt samordnasavLänsstyrelsengenomen beredningsgrupp.Vidareansvarar
Länsstyrelsenpå uppdragavrådet och i enighetmed de inriktningsbeslutsom fattas
avrådet. Ser till att det planerasoch genomförsaktivitetersom sedanoch följsupp av
rådet.

Till rådet kommer ävenett antal fokusgrupperatt knytasi syfteatt identifieraoch
föreslåaktiviteteroch det operativaarbetet. Idagfinns tvåfokusgrupperetablerade,
en för regionalsamverkankringvåldi nåra relationer,samt en för ekonomisk
jämställdhetoch regionaltillväxt.Fler fokusgrupperkan bildasutifrånrådetsintresse
och beslut.

Då arbetetkräverstort engagemangpå allanivåeri samhälletär avsiktenatt rådet ska
utvecklastill ett samverkansorgansom involveraroch engagerarpersonerpå olika
nivåer i respektive organisation. Men anledning av detta ser vi gärna att det är den
högstapolitiskaledningeni länetskommuner och Landstinget,samtföretagsledare
och cheferfrån statligamyndigheteroch akademi,som år representeradepå rådets
högstanivå.

Målet är även att övriga berörda politiker och tjänstemän med uppgifter inom

jämställdhetoch jämlikhet,skabli involveradei rådets arbetepå olikasätt och olika
nivåer.

Jämställdhetär en bland Länsstyrelsensviktigaregeringsuppdragochjagår övertygad
om att det endast år genomallasengagemangsom vi kan lyckasatt skapadet hållbara
samhälle som vi alla vill ha, inte bara för nuvarande generation, utan även för
framtidagenerationer.

Jag hoppas att ni serpositivtoch år intresseradeav att engageraer i det blivande
rådet.Jag ser fram emot ett positivtsvarom ditt och din organisationsdeltagande
senastden 19 december.
Beskedlämnastill min sekreterareviae-post, sandra.colliander-nelson@lanss§grelsen.se.

Med vänliga hälsningar

Landshövding


