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PRESSMEDDELANDE
Nordmalings kommun satsar på jämställdhet
Nordmalings kommun satsar på att förbättra jämställdheten. I februari håller kommunen en
jämställdhetsutbildning för anställda och under våren påbörjar man arbetet med att ta fram en
ny jämställdhetsplan.
Den 14 februari töms Nordmalings kommunhus på anställda då projekt Normstorm tillsammans med
Nordmalings kommun anordnar en heldagsutbildning i jämställdhet. Anställda och politiker kommer
bland annat att få lära sig om härskartekniker och dess motstrategier av retorikkonsulten Elaine
Eksvärd, flitigt anlitad bland annat av tv, radio och tidningar. Det blir även diskussioner om genus och
jämställdhet samt en teaterföreställning som utmanar normer för kön i arbetslivet. Under
eftermiddagen är det premiär i Nordmaling för Projekt Normstorms egen webbutbildning om
jämställdhet på arbetsplatsen, för utvalda enheter inom kommunen. Projekt Normstorm är ett
Umeåregionprojekt som sedan i maj 2011 verkat för ökad jämställdhet inom arbetslivet, bland annat
genom att arrangera olika typer av utbildningsinsatser för regionens arbetsgivare.
− Det känns väldigt roligt att jämställdhetsfrågorna nu lyfts i Nordmaling och att kommunen väljer att
prioritera kompetensutveckling i genus och jämställdhet. En mer jämställd arbetsmarknad där både
kvinnor och män kan finna utvecklande arbeten och trivas på sina arbetsplatser är en viktig del i att
vara en attraktiv kommun, säger Emma Möller, lokal projektledare för projekt Normstorm i
Umeåregionen.
− Vi kommer att ta avstamp i den här utbildningen och ta nya tag med jämställdhetsarbetet, säger UllaMaj Andersson, kommunalråd i Nordmalings kommun.
Förutom att utbildningen kommer att höja de anställdas kompetens fungerar den även som ett
startskott. Under 2013 kommer nämligen Nordmalings kommun satsa ytterligare – genom att ta fram
en helt ny jämställdhetsplan. Under våren kommer kommunen att tillsätta en arbetsgrupp som får
uppgiften att ta fram ett förslag för den nya planen. Arbetet med att ta fram planen ska involvera både
chefer, tjänstemän och de fackliga organisationerna plus att den kommer att följas av årlig uppföljning.
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