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Sammanfattning
Äldreförvaltningen har på uppmaning av SKL (Sveriges kommuner och landsting)
reviderat ansökan till projektet hållbar jämställdhet. Programmålen är mer kvantifierbara och sökt belopp har reducerats från 160 000 kronor till 149 825 kronor.
Ärendet
På uppmaning av SKL har äldreförvaltningen reviderat ansökan om medel för
projektet hållbar jämställdhet. SKL ansåg att projektet i för låg utsträckning vände
sig mot politiker. Äldreförvaltningen reviderar därför ansökan med möjligheten att
anordna en föreläsning om jämställdhets- och genusteori för äldrenämndens ledamöter. Föreläsningen planeras att hållas under våren 2010.
Genom mer kvantifierbara programmål underlättas utvärderingen av projektet.
Följande förändringar har därför genomförts:
 Tre styrdokument ska granskas och, om behov föreligger, jämställdhetsintegreras under programtiden.
 Totalt antal inbjudna medarbetare till jämställdhetsutbildningen har angetts.
 Förvaltningen har beslutat att minska antalet utbildningstillfällen för medarbetarna från tre till två.
Swedenborgsgatan 20 B 106 64 Stockholm
linda.moberg@aldre.stockholm.se

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Äldreförvaltningen presenterade även målet att 30 % av tjänsteutlåtandena 2010
ska innefatta ett jämställdhetsperspektiv. Detta är dock inte något som förvaltningen sökt medel från SKL för att uppnå. Uppföljning kommer ske i verksamhetsberättelsen.
Genom förändringar i ansökan har äldreförvaltningen, på uppmaning av SKL,
reducerat sökt belopp från tidigare 165 000 kronor till 149 825 kronor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd
och äldrenämndens handikappråd har getts tillfälle att yttra sig i ärendet den 8 december. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 9 december.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden godkänner anmälan om revidering
av ansökan om medel från SKL för projektet hållbar jämställdhet.
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