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Välkommen till en konferens som 
sätter fokus på jämställdheten i våra 
kommunala verksamheter. 

Huddinge och Botkyrka kommun har under 2012–2013 deltagit i 
SKL:s program Hållbar jämställdhet. Inom programmet har båda 
kommunerna arbetat med utveckling inom många olika verksam-
hetsområden. Tillsammans ordnar vi nu en konferens med syfte 
att inspirera och sprida våra goda exempel samt lära av varandras 
arbete och erfarenheter som stöd för det fortsatta arbetet med 
 jämställdhetsintegrering. 

Målgruppen för konferensen är samtliga chefer inom förvaltningar 
samt utvecklingsledare/jämställdhetsansvariga i  Botkyrka och 
 Huddinge kommun.  

Tid och plats  
28 november 2013 – kl. 13.00–17.00
Hallunda Folkets Hus i Botkyrka kommun  

Dokumentation
Dagen kommer att filmas och läggs upp på kommunernas intranät för 
att kunna användas till exempel på arbetsplatsträffar med stödmate-
rial om lärande exempel.

Program
13.00 Inledning
Daniel Dronjak Nordqvist och Katarina 
Berggren, kommunstyrelseordföranden i 
Huddinge och Botkyrka

13.10  Varför ska kommunen satsa 
på jämställdhetsarbete?

Marie Trollvik, Sveriges kommuner och 
landsting (SKL)

13.30  Styrning och ledning – ett 
 helhetsperspektiv

Anna Giotas-Sandqvist, utredningschef i 
Botkyrka kommun och Hanna Lundborg, 
kvalitetschef i Huddinge kommun

14.00 Paus

14.10 Seminariepass ett
1.  Planerings- och exploa-

teringsprocessen samt 
handbok kring trygghet 
och jämställdhet i Huddinge 

2.  Bemötande och jämställdhet 
– ett interaktivt pass som hålls av 
Botkyrka kommun (endast seminarie-
pass ett)

3.  Jämställdhetsintegrerad individ- och 
familjeomsorg samt socialpsykiatri

4.  Jämställdhetsintegrerad fritidsgård/ 
mötesplats för unga

5. Genus i förskolan
6.  Jämställd omsorg och verksamhet  

för äldre samt personer med funktions-
nedsättning 

7.  Jämställt föreningsbidrag och jämställd 
idrott

15.10 Kaffe

15.30 Seminariepass två
1.  Planerings- och exploateringsproces-

sen samt handbok kring trygghet och 
jämställdhet i Huddinge

2.  Arbetsmarknad och jämställdhet i 
Botkyrka kommun (endast seminarie-
pass två)

3.  Jämställdhetsintegrerad individ- och 
familjeomsorg samt socialpsykiatri

4.  Jämställdhetsintegrerad fritidsgård/ 
mötesplats för unga

5.  Genus i förskolan
6.  Jämställd omsorg och verksam-

het för äldre samt personer med 
funktions nedsättning
7.  Jämställt föreningsbidrag 

och jämställd idrott

16.30  Reflektion av Gertrud Åström, 
konsult och ordförande i 
 Sveriges kvinnolobby

16.50 Hur går vi vidare?
Vesna Jovic och Mattias Jansson, kom-
mundirektörer i Huddinge och Botkyrka

17.00 Konferensen slutar

Anmälan till mariam.yousif@huddinge.se senast 1 november 2013. Ange  
vilket  seminarium du önskar delta på i första och andra hand samt om du har  
önskemål  om särskild kost. Har du övriga frågor om konferensen kan du kontakta  
anna.bohlin@huddinge.se eller katarina.olsson@botkyrka.se.  

Varmt välkomna!

Programpunkterna  
under respektive 
seminariepass är 

gemensamma för både 
Huddinge och Botkyrka 

om inte annat anges.


