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NYTT FRÅN JÄMSTÄLLDHETSRÅDET

Västerås 6 mars 2020

Jämställt föräldraskap
Inför 2020 har Jämställdhetsrådet förstärkts
med ytterligare två nya
medlemsorganisationer; IKEA och Bostads
AB Mimer. Årets arbete fortsätter med nya
krafter och fokuserar på Jämställd ekonomi,
Jämställd hälsa, Jämställd utbildning och att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Temat
för det här mötet, den 6 mars, var Jämställt
föräldraskap.
Ny strategutbildning
Den första omgången av Länsstyrelsens
Strategutbildning avslutas under våren. Utbildningen
har varit uppskattad och en ny genomgång ska
genomföras. I september startar den nya omgången.
Inbjudan kommer att skickas ut.

Anslutningsmodellen
Genom att ansluta sig till Ett Jämställt Västmanland
visar den anslutna organisationen sin
förändringsvilja till ökad jämställdhet och beskriver
på vilket sätt man kan bidra. Målet är
att alla 45 organisationer
inom Jämställdhetsrådet
ska ansluta sig.
Dessa
organisationer
har anslutit
sig hitintills:

Öka andelen föräldralediga pappor
ABB arbetar aktivt för att öka
andelen pappor som tar ut
föräldraledighet. Då normer
och värderingar har visat sig
vara orsaker till pappors låga
uttag av föräldraledighet har
man initierat samtalsgrupper
för män. Arbetet sker i
samverkan med bland annat
Region Västmanland,
Västerås stad, MÄN, Vi är
Sverige och Länsstyrelsen Västmanland.

Tillgängligt protokoll
Jämställdhetsrådets protokoll kommer från och med
2020 att finnas tillgängliga på
www.ettjamstalltvastmanland.nu Protokollen kommer
att läggas ut några veckor efter respektive möte.

En förälder blir till
En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt
föräldraskap genom utbildning och reflektion är en
modell som började införas i Västmanland under
2019. Syftet är att ge ett likvärdigt stöd till båda
föräldrarna och att få båda föräldrar att vara
engagerade i kontakten med Barnavårdscentraler
och familjecentraler.

Kommande

Webbaserad basutbildning
En webbaserad och kostnadsfri basutbildning i
jämställdhetsintegrering har tagits fram av Kalmar
län. Den är uppbyggd i åtta kortare block. Alla kan
ta del av den via Länsstyrelsen Kalmars hemsida.

Har du frågor som du vill lyfta till
Jämställdhetsrådet? Ta reda på vem som är din
kommuns/organisations representant och kanalisera
sedan dina frågor till rådet genom henne eller honom.
Alternativt kan du höra av dig till:
pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se
Jämställdhetsrådets nästa möte
äger rum den 13 maj 2020.

Mer information
Läs gärna mer eller anslut er på;
www.ettjamstalltvastmanland.nu

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

721 86 VÄSTERÅS

Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se

