
 

 

Beslut Östergötlands jämställdhetsråd 

Information om dokumentet 
Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av beslut som är 
daterat den 14 februari 2023.   

Avsändare är Länsstyrelsen Östergötland. 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att följande ledamöter ska ingå i länets jämställdhetsråd 
under perioden 2023-01-01 till 2025-12-31: 

Organisation Namn Titel 
Länsstyrelsen Östergötland Carl Fredrik Graf Landshövding 
RF-Sisu Kristin Lönnqvist Distriktsidrottschef 
Bildningsförbundet 
Östergötland Peter Frejhagen Kanslichef 
Kvinnojouren Ellinor Katarina Strömfelt Verksamhetschef 
Linköpings universitet Marina Geijer Studieadministrativ direktör  

Försäkringskassan Lars Clarvid 
Områdeschef avdelningen för 
sjukförsäkring 

Polisen Mattias Granqvist Chef lokalpolisområde Motala  
LF Östgöta Sophia Nygren Affärsområdeschef HR och affärsstöd 
Envima Anna Axelsson VD 

Siemens Energy AB Marie Ardell Project Management Office (PMO) 
Manager / Inclusion & Diversity 

Östsvenska handelskammaren Simon Helmér VD 
Rädda barnen Marie Netz Gruppchef regionkontor 
Region Östergötland Emma Lewau Hållbarhetschef 

Region Östergötland Anders Eksmo 
Region styrelsen samt Ordförande RS 
beredning för hållbarhet och hälsa 

Finspångs kommun Frida Granath  Utbildningsråd (Kommunstyrelsen) 
Vadstena Kommun  Martin Berry Biträdande kommundirektör 
Linköping kommun Annika Krutzén Kommunstyrelsen (kommunalråd) 

 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med Östergötlands jämställdhetsstrategi "Ett jämställt Östergötland 
— jämställdhetsstrategi för Östergötland 2018-2020 (med sikte på 2030)" har 



Länsstyrelsen i Östergötland ett jämställdhetsråd. Rådets syfte är att föra ut och 
uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål och den nationella strategin för 
genomförande av målen, jämställdhetsintegrering, i länet. Jämställdhetsrådet 
ska verka för att sprida kunskap om de jämställdhetspolitiska målen och vara 
en pådrivande kraft för att uppnå dessa genom viljeinriktning, 
kunskapsspridning och handling. 

För att få genomslag i jämställhetsarbetet i länet behövs att en bred uppsättning 
av aktörer arbetar med frågan gemensamt. Ett jämställt Östergötland fritt från 
förtryck och våld kan bara uppnås genom att länets organisationer och 
verksamheter bidrar gemensamt och arbetar mot samma mål. 
Jämställdhetsrådet består därför av representanter från offentlig, privat och 
ideell sektor, representerade av ledamöter på hög nivå i respektive organisation. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen har på olika sätt informerat om jämställdhetsrådet samt 
efterfrågat nomineringar från kommuner, myndigheter, Regionen, ideell sektor 
och privat sektor. Utifrån inkomna nomineringar har Länsstyrelsen sedan satt 
samman ett jämställdhetsråd som bedöms på ett bra sätt representera samhällets 
olika sektorer, kunna bidra med kunskap och kompetens samt kunna vara både 
handlingskraftigt samt ha stor räckvidd. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av Landshövding Carl Fredrik Graf. I den slutliga 
handläggningen har Linda Pergelius Thorbjörnson, chef för enheten för social 
hållbarhet och Karin Linkhorst, jämställdhetsutvecklare medverkat. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Carl Fredrik Graf 

Landshövding 

 

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 
Kontakta oss via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se, postadress 
Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping, eller ring vår växel 010-
223 50 00. 

Vår webbadress är lansstyrelsen.se/ostergotland. 
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