Välkommen till seminarium i Almedalen, Kilgränd, den 1 juli kl. 15.00–16.30

Jämställdhetsintegrering – till vilken nytta?
Erfarenheter och framtidsspaningar
1994 antog Sveriges Riksdag jämställdhetsintegrering som strategi för att åstadkomma ett
jämställt och hållbart samhälle. Nu, femton år senare, har vi samlat en panel som utifrån
verkliga exempel lyfter nyttan med jämställdhetsintegrering.
Vilka resultat har uppnåtts? Vilken best practice finns på området? Vilka dokumenterade
mervärden såsom effektivitet, verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättringar ser vi idag?
Och hur kommer vi vidare?
Panelen består dels av praktiker som arbetar med jämställdhetsintegrering i ordinarie verksamheter
och dels av andra nyckelpersoner som aktivt verkar för ett jämställt samhälle:
•
•
•
•
•
•
•

Claes Borgström, advokat och före detta jämställdhetsombudsman
Mia Granqvist, verksamhetschef skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun
Ewa Gunnarsson, professor Luleå Tekniska Universitet
Christer Hallerby, statssekreterare Integrations- och Jämställdhetsdepartementet
Monica Larsson, Gender Advisor för EU:s operation i Tchad, Försvarsmakten
Per Wenner, direktör med övergripande ansvar för mobilitetsfrågor, Vägverket
Soledad Piñero Misa, moderator

Efter seminariet bjuds paneldeltagare och åhörare till mingel med dryck och enklare förtäring.

Moderator
Soledad Piñero Misa
Soledad Piñero Misa är en uppskattad moderator och utfrågare.
Hon är också grundare till konsult- och utbildningsföretaget
Diferencia som är specialiserat på
hållbar utveckling och erbjuder
ledarskapsutbildningar och strategiutvecklingsstöd. 2008 placerade hon sig som nummer nio
i Veckans Affärers lista över de
101 svenska supertalangerna och
rankades samma år som nummer
femton i karriärnätverket Shortcuts uppstickarlista.

I samband med seminariet kommer Sveriges Kommuner
och Landsting tillsammans med Nationella Sekretariatet för
Genusforskning, Temagrupp Likabehandling och Vinnova
att presentera den gemensamma Internet-portalen om
jämställdhetsintegrering som lanseras i höst.

Välkomna!
Plats: Kilgränd (mitt emot Wisby hotells vinterträdgård)
Datum och tid: Den 1 juli kl. 15.00–16.30. Ingen föranmälan
krävs, antal platser är begränsat.

Kontakt: Marcela Mella-Rinderud,

Temagrupp Likabehandling, tel. 0708-33 58 59,
e-post: marcela.mella-rinderud@arbetsmiljöforum.se

Ett arrangemang mellan tre aktörer som tar gemensamma krafttag för jämställdhetsintegrering – snart i en dator nära dig

Presentation av paneldeltagare

Claes Borgström
Claes Borgström är för många
mest känd som jämställdhetsombudsman under åren 2000–2007.
2008 utsågs Claes till socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor. Sedan 2007 driver han
tillsammans med Thomas Bodström Borgström & Bodström
advokatbyrå. Claes har tidigare
bland annat verkat på advokatbyrån Sju Advokater och varit
ledamot i Advokatsamfundets
disciplinnämnd. Den juridiska
inriktningen rör främst brottmål,
familjerätt och diskrimineringsrätt.

Christer Hallerby
Sedan 2006 är Christer Hallerby
statssekretare på Integrationsoch Jämställdhetsdepartementet och därmed integrations- och
jämställdhetsminister Nyamko
Sabunis närmaste man. Christer
var också statssekreterare i början av 1990-talet på Kulturdepartementet. Han har ett långvarigt
engagemang i folkpartiet bakom
sig och var förbundsordförande
för ungdomsförbundet under
åren 1977-79. Bland tidigare erfarenheter finns vice VD, partner
och seniorkonsult samt planeringschef.

Mia Granqvist
Mia Granqvist är verksamhetschef och ställföreträdande förvaltningschef på skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö
kommun och ansvarar därmed
för verksamheten inom för- och
grundskola. Växjö kommuns utvecklingsarbete är ett av de 47
som beviljats medel i Sveriges
Kommuner och Landstings 125miljonerssatsning på jämställdhetsintegrering som finansieras
av regeringen. Mia är ansvarig för
det pågående processarbetet som
omfattar hela skol- och barnomsorgsförvaltningen

Monica Larsson
Monica Larsson är huvudman
för
internationell
kompetensutveckling hos svenska
Försvarsmakten. Hon har just
avslutat ett nio månaders uppdrag som Gender rådgivare
för EU:s militära insats i östra
Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken. Tidigare
har hon arbetat med att utbilda
svensk militär inför insatser
utomlands, framför allt på
Balkan och Afrika.

Ewa Gunnarsson
Ewa Gunnarsson är professor i
ämnet genus, människa och maskin
vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet.
De senaste åren har hon ansvarat för programmet ”Arbetsliv i
storstad” vid Arbetslivsinstitutet och varit partner med ansvar
för genusdimensionen i ”Work
Organisation and Restructuring
in the Knowledge Society” inom
EU:s sjätte ramprogram. Hennes
huvudsakliga forskningsfält är genus och teknik samt organisation,
kompetens och kvalifikationer.

Per Wenner
Per Wenner är direktör med övergripande ansvar för mobilitetsfrågor i Vägverket som innefattar
tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Han sitter också i
Vägverkets ledningsgrupp. Per
har varit anställd på Vägverket
i olika roller sedan 1978, bland
annat som personaldirektör, direktör för verksamhetsstyrning,
direktör för näringslivets transporter, ansvarig för IT-system
samt ansvarig för uppbyggnad av
verksamheten kring Intelligenta
Transportsystem.

Ett arrangemang mellan tre aktörer som tar gemensamma krafttag för jämställdhetsintegrering – snart i en dator nära dig

