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Val av politiska representanter till projekten ”Actions for Gender Equality” samt 
”Actions for Gender Equality – Steering Group” 
  
Bakgrund 
Robertsfors kommun och Machakos County har tillsammans valt att upprätta ett samarbete 
mellan åren 2018, 2019 och 2020. Det långsiktiga målet med samarbetet är att utveckla 
Robertsfors och Machakos implementering av policy samt styrning för att uppnå uppsatta 
jämställdhetsmål för att konkret skapa mer jämställda samhällen. Resultaten från detta 
arbete förväntas vara att aktörerna anpassar, förnyar och genomför jämställdhetsaktiviteter 
som redan finns. Aktörerna förväntas även ta fram nya strukturer och metoder för det 
framtida jämställdhetsarbetet utifrån deras lokala förutsättningar och kontexter. 
 
Samarbetet består av två olika projekt som dock har ett symbiotiskt förhållande. Det ena 
projektet är ”Actions for Gender Equality – Steering Group”, vilket är samarbetets styrgrupp. I 
denna ska det finnas två politiska representanter, helst en från majoriteten och en från 
oppositionen. Det ska även finnas två tjänstepersoner, där det stående förslaget är Zorica 
Grubor (Projektledare) samt Karin Ahnqvist. Styrgruppen kommer även inkludera de 
motsvarande representanterna från Machakos, och är ytterst ansvarig för att projektet 
uppnår de uppsatta målen. 
 
Det andra projektet är ”Actions for Gender Equality”, där fem representanter från vardera 
aktör ska finnas med. Här förväntas det finnas en politisk representant från 
Kommunstyrelsen, en stödjande tjänsteperson, en representant från det lokala näringslivet, 
en representant från det lokala föreningslivet och slutligen konsultstöd. Projektgruppen 
kommer även inkludera de motsvarande representanterna från Machakos, och är projektets 
exekutiva grupp som ska arbeta för att uppnå de uppsatta målen. 
 
Utöver det arbete som sker på hemmaplan i strävan att nå dessa mål så innebär samarbetet 
att Machakos och Robertsfors träffas två gånger per år för att exempelvis genomföra 
styrgruppsmöten, vilket brukar ske genom en vecka här i Sverige och en vecka i Machakos. 
 
Hela samarbetet är finansierat av ICLD (inkl. traktamente och en del arvode för de 
förtroendevalda), förutom arvodet för politikern i projektgruppen samt arbetstiden för 
tjänstepersonerna. Kompositionen av de politiska representanterna kan komma att förändras 
beroende på valresultat och andra förändringar. 
 
Frågeställning 
Detta samarbete behöver nu få tre namn på politiker som skulle kunna finnas i detta 
samarbete, två för styrgruppen och en för projektgruppen. Därmed blir frågeställningen 
följande: 
 
1.  Vem från den politiska majoriteten ska sitta som representant i samarbetets styrgrupp? 
2.  Vem från den politiska oppositionen ska sitta som representant i samarbetets styrgrupp? 
3.  Vem från Kommunstyrelsen ska sitta som representant i samarbetets projektgrupp? 
 
Kommunstyrelsens beslut 






