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Information  om jämställdhetsintegrering

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens Ledningsutskott har, 2020-02-19, givit  Kommunchefen i

uppdrag att på Kommunstyrelsens sammanträde per 24 juni, återkomma

med en redovisning kring handlingsplanen för  CEMR:S  jämställdhets-

deklaration.

I  Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration finns det sammanlagt 30

artiklar som täcker olika ämnesområden såsom utbildning, bostäder, politisk

representation, vård av anhöriga, ekonomi etc. Vissa artiklar är relevanta i större

utsträckning än andra. Det bör förtydligas att CEMR-deklarationen och denna

handlingSplan skiljer sig från lagstadgade skyldigheter. CEMR-deklarationen tar

sikte på jämställdhet i samhället i stort medan diskrimineringslagen är avsedd att

reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare /arbetssökande.

Iämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och

långsiktigt hållbart samhälle.

Under arbetat med framtagandet av handlingsplan var Utredare jane Allansson samt

kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson ansvariga.

BESLUTADE  PRINCIPER  I  SALA  KOMMUN

Det beslutades att Sala kommun skulle genomföra aktiviteter inom följande

områden:

1. Styrning och ledning

2. Demokratiskt ansvar

PJ

Den politiska rollen

Arbetsgivarrollen

Allmän ram för jämställdhet

Upphandling av varor och tjänster

Rollen som tjänsteleverantör

POT—15391?-

Vänortsarbete och internationellt samarbete
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Inom följande principer har aktiviteter ägt rum:

1. Styrning och ledning

Kompetenshöjande aktiviteter i ämnet

/  Seminarium  2017-11-27  med ca 20 personer [tjänstepersoner och

politiker).

\/ Utdelande av skrift "Alla borde vara feminister" till samtliga deltagare

samt till vissa enhetschefer.

./ Information till Kommunledningsgruppen 2017-12-18.

vf Framtagande av inkluderande checklistor samt förslag till rutiner.  EU’s
horisontella principer finns med.

Z. Demokratiskt ansvar

Kvinnor och män med olika bakgrund och i olika åldersgrupper finns med i

politisk och offentlig beslutSprocess.

/  Ingen känd aktivitet gjord.

3. Den politiska rollen

Allas rätt att rösta och kandidera för förtroende uppdrag motverka
stereotypa attityder.

x/ Ingen känd aktivitet gjord.

4. Arbetsgivarrollen

Utveckla och implementera arbetsgivardelen av CEMR's

jämställdhetsdeklaration.

/  I samtliga annonser för ”lediga jobb” skall lydelsen "att vi välkomnar alla

sökanden oavsett kör, sexuell läggning m.m.". Detta skall vara genomfört
månadsskiftet juni/juli  2020.

5. Allmän ram för jämställdhet

Vidta särskilda åtgärder för att tillgodose invandrade kvinnor och mäns

särskilda behov.

J  I alla projekt med både intern och extern finansiering tas  EU’s  horisontella

principer upp på Styrgruppsmöte.

6. Upphandling av varor och tjänster

För varje viktigare kontrakt, där så anses lämpligt, som kommunen avser att

ingå skall jämställdhetsaspekterna bejakas och de lagliga möjligheter som finns

främja jämställdhet.

J  Vi har i vår lagstiftning möjlighet att ha med särskilda kontraktsvillkor
(reserverade kontrakt) där anställning av vissa grupper av människor kan

premieras, men det är snarare kopplat till integrationsfrägor, personer som

har svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika skäl [exempelvis
funktionsnedsättning, sociala problem och dylikt]. Vi kan också ställa sociala
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krav, men det är  också  kopplat  till att leverantören exempelvis då ska

anställa/ta in exempelvis långtidsarbetslösa.

Ibland har det  i  avtal funnits en antidiskrimineringsklausul, men den är mer

viljestyrd än ett definitivt krav och vi använder den inte heller kontinuerligt.

Det är kanske då här vi kan bli bättre  och jobba  mer med denna  fråga.

Vi har inget i våra styrdokument som reglerar hur vi ska  jobba  med

jämställdhetsfrågan då vi inte har något lagstöd för att  jobba  med den på

något sätt förutom det jag har beskrivit ovan.

Rollen som tjänsteleverantör

Verka för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter till

en meningsfull fritid samt motverka diskriminering på grund av kön i

föreningslivet.

\/

J

"Kultur- och fritidsnämnden ger stöd och bidrag till föreningsliveti Sala.
Bidragen avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika
aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet
som möjligt.”

”Arrangemangen skall vara tillgängliga för alla och bedrivas i miljöer som

präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet, trygghet och som är fria

från alkohol, tobak, narkotika och doping. ”

I  bidrag för ungdomsverksamhet går följande att läsa

\/

J

J

”Bidrag utgår till aktiviteter som uppfyller de fordringar som gäller för

statligt lokalt aktivitetsstöd i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF:s]

bestämmelser från och med 2001-12-01."

I  Riksidrottsförbundets bestämmelse för lokalt aktivitetsstöd behöver man

vara medlem i RF (genom sitt specialdistriktsförbund] och  i

Riksidrottsförbundets stadgar står det:

Allas rätt att vara med
"Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung,
religion, ålder, m  eller sexuell läggning samt fysiska  och  psykiska

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet."

[ den gällande Idrott— och  fritidsplan 2017-2023 kan man läsa följande:

Ett ldrotts— och  fritidsliv tillgängligt för alla

f  "För att idrott  och  fritid ska bli tillgängligt för alla måste vi i möjligaste mån

anpassa våra lokaler för kommunens invånare  och  föreningsliv.

/  Vid alla beslut som rör idrott  och  fritidsliv ska alltid barn- och

ungdomsperspektivet alltid lyftas  och  Barnkonsekvensanalys genomföras.
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J När det gäller arbetet med jämställdheten inom idrott- och fritidsliv så krävs

en medverkan från föreningslivet där de ska ta del av utbildningsutbudet

som finns när det gäller jämställdhets- och jåmlikhetsfrågor inom idrotten."

Organiserad idrott i balans med spontanidrott
J "...Vid en nyetablering av hall ska man se till att det finns tider för detta samt

se över fördelningen av aktiviteter för både flickor och pojkar."

Idrott och fritid för social hållbarhet

J

J

J

J
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"Att barn och ungdom, kvinnor och män ska ges möjlighet att utöva idrott

och fritidsaktiviteter på lika villkor utifrån sina behov och förutsättningar.

Att investeringar, ekonomiska resurser, taxesystem och tider för träning och

tävling ska genomföras och fördelas utifrån ett jämlikhets- och

jämställdhetsperspektiv.

Att genus analysera behovet av idrottslig infrastruktur vid planering av nya

bostadsområden. Det ska göras i samverkan mellan Kultur- och

fritidsnämnden och andra nämnder och bolag

All statistik ska vara uppdelat per kön och ålder."

Vänortsarbete och internationellt samarbete

Se till att kvinnor och män med olika bakgrund deltar i dessa aktiviteter på lika

villkor.

J

J

Vid de genomförda vänortsbesöken har deltagarna haft lika villkor.

Vid internationella kontakter har kommunens deltagare haft aktiviteter på

lika villkor.  T  ex genom att agera föreläsare för gästerna.

Ej genomförda aktiviteter

J

J

J

J

Kommunen har inte utsett specifik kontaktperson/processtödjare på central

nivå med ansvar för jämställdhetsfrågor.

jämställdhetsarbetet följs inte specifikt upp i verksamhetsberättelse och

årsredovisning.

i gällande vision/mål finns inte jämställdhet upptaget. Arbete med ny vision
och nya mål har påbörjats.

Uppföljning/uppdatering av handlingsplan har inte gjorts.

Christina Söderström-Nilsson

Kommunstrateg
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Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/4

Information om jämställdhetsintegrering

INLEDNING

Torbjörn  Messing från Länsstyrelsen  i  Västmanlands län informerar om

jämställdhetsintegrering.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ät lägga informationen till handlingarna.

Erik Hamrin [M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att återkomma till ledningsutskottet med en redovisning

kring handlingsplanen för  CEMR:5  jämställdhetsdekiaration senast till

ledningsutskottets sammanträde i juni  2020.

Proposition

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

Ordförande ställer Erik Hamrins [M) yrkande motavslag och finner Erik Hamrins

[M) yrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna, samt

a_tt uppdra till kommunchef att återkomma till ledningsutskottet med en redovisning

kring handlingsplanen för CEMs jämställdhetsdekiaration senast till

ledningsutskottets sammanträde i juni  2020.

Utdrag

Kommunchef

Utdragsbestvrkande
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Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration
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OM  CEMR:S  ]ÄMSTÄLLDHETSDEKLARATION

Deklarationen har upprättats av Council for European Municipalities and Regions (CEMR).

Den har undertecknats av bland andra Sveriges kommuner och landsting som uppmanar

sina medlemmar att ställa sig bakom deklarationen.

Övergripande principeri CEMR

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet

2. För att jämställdhet ska garanteras mäste flerfaldig diskriminering och andra

missgynnanden bekämpas.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en

förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå

jämställdhet.

5. ]ämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändiga för att

främja jämställdhet.

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att

jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Utöver dessa sex grundläggande principer består CEMR-deklarationen av 30 artiklar som

täcker olika ämnesområden såsom utbildning, bostäder, politisk representation, vård av

anhöriga, ekonomi etc. Vissa artiklar är relevanta för vissa verksamheter i större

utsträckning än andra.
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Det bör förtydligas att CEMR-deklarationen och dennahandlingsplan  skiljer  sig från

lagstadgade skyldigheter. CEMR-deklarationen tar sikte på jämställdhet i samhället i stort

medan diskrimineringslagen är avsedd att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och

arbetstagare/arbetssökande. Arbete med CEMR-deklarationen kompletterar således

diskrimineringslagen och ska genomsyra allt arbete.

Om jämställdhetsintegrering

Jämställdhet utgår från kvinnor och mäns lika värde. jämlikhet utgår från människors lika

värde, oavsett etnisk bakgrund, sexualitet, identitetsuppfattning, tro, funktionsnedsätt-

ning, ålder, utbildning, ekonomi, kön mm.

]ämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt

hållbart samhälle. Det innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i alla

verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av

verksamheter. Jämställdhetsintegrering har varit den svenska regeringens övergripande

strategi för jämställdhetspolitiken sedan propositionen "Delad makt -— delat ansvar" (prop.

1993/94:147). ]ämställdhetsintegrering som strategi antogs av FN 1995 och av EU 1996.

STÄLLNINGSTAGANDE I SALA

Kommunfullmäktige i Sala kommun har, i april 2013, givit Kommunstyrelsen uppdragen

att underteckna CEMR-deklarationen och att upprätta en handlingsplan för jämställdhet

utifrån deklarationen.

I och med undertecknandet har Sala kommun tagit offentlig ställning för jämställdhet

mellan kvinnor och män. Undertecknandet innebär att kommunens alla verksamhets-

områden ska integrera jämställdhetsperspektivet i sin dagliga verksamhet.

HANDLINGSPLAN  -  VAD?

CEMR—deklarationen innebär förpliktelser om att arbeta för att främja jämställdhet såväl i

våra verksamheter som i samhället i stort.

Sala kommun ska genomföra åtgärder inom följande områden:

1. Styrning och ledning

2. Demokratiskt ansvar

Den politiska rollen

Arbetsgivarrollen

Allmän ram för jämställdhet

Upphandling av varor och tjänster

FPS-”:P?”

Rollen som tjänsteleverantör

8. Vänortsarbete och internationellt samarbete

Målsättningen för denna handlingsplan är att jämställdhetsarbetet i Sala kommun ska

bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet, i ordinarie beslutprocesser samt i

utvecklingsarbete i samverkan med externa intressenter.
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Förbättrings- och utvecklingsarbete  kräver  ett  aktivt  ledarskap. Därför ska Sala kommuns

beslutsfattare; politiker, ledare  och  chefer  ha god kompetens om jämställdhet. Kunskap är

en  grundläggande  förutsättning för att lyckas med jämställdhetsarbete.

HANDLINGSPLAN  — HUR?

Prioriterade områden att arbeta med under  2017-2020

Sala kommuns handlingsplan har prioriterade områden baserade på CEMR:s jämställd-

hetsdeklaration och dess handledning. Handlingsplanen redovisas årligen och revideras

utifrån uppnådda resultat.

Varje verksamhet ska arbeta aktivt för att upptäcka och motverka könsdiskriminering

såväl internt som gentemot våra brukare och medborgare. Ett första steg tas genom att

kompetenshöjande aktiviteter om CEM R:s jämställdhetsdeklaration anordnas och genom

att välja ut personer i organisationen som får i uppdrag att sätta igång undersökning och

kartläggning i sina respektive verksamheter.

o  Styrning och ledning

o CEMR-perspektiv införlivas i kommunens målstyrningsmodell

o Kompetenshöjande aktiviteter i ämnet.

0 För att arbetet ska bli effektivt krävs samarbete inom kommunen. En

central samordnare utses. Vidare utser varje verksamhet jämställdhets-

utvecklare som deltar i ett kommunövergripande jämställdhetsnätverk.

Idealet är att förtroendevalda från de viktigaste verksamheterna ingår i

nätverket liksom representanter från det civila samhället.

Kommunledningsgruppen utgör referensgrupp och Kommunstyrelsens

ledningsutskott är styrgrupp.

o Kartläggning och identifiering av tillgänglig, könsuppdelad statistik inom

respektive verksamhet och för hela kommunen.

. Principen "Demokratiskt ansvar"

0 Se till att kvinnor och män med olika bakgrund och i olika åldersgrupper

deltar, är representerade och medverkar på alla nivåer i den politiska och

offentliga beslutsprocessen.

o  Principen "Den politiska rollen"

o Kvinnors och mäns lika rätt att rösta, att kandidera för och att inneha

förtroendeuppdrag.

0 Se till att ingen offentlig eller politisk befattning som tillsätts förbehålls det

ena eller andra könet eller anses mer normal för det ena könet än det

andra på grund av stereotypa attityder.

' Principen "Arbetsgivarrolien"

o Utveckla och implementera arbetsgivardelen av CEM R:s

jämställdhetsdeklaration.
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-  Principen  "Allmän ram för jämställdhet"

o Vidta särskilda  åtgärder  för att tillgodose invandrade kvinnors och mäns

särskilda behov.

o  Principen "Upphandling av  varor  och tjänster”

0 För varje viktigare kontrakt, där så anses lämpligt, som kommunen avser

att ingå beakta jämställdhetsaspekterna och de lagliga möjligheter som

finns att främja jämställdhet.

o  Principen ”Rollen som tjänsteleverantör”

o Verka för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma

möjligheter till en meningsfull fritid samt motverka diskriminering på

grund av kön i föreningslivet.

o  Principen "Vänortsarbete och internationellt samarbete"

0 Se till att kvinnor och män med olika bakgrund deltar i dessa aktiviteter på

lika villkor.

Tillvägagängssätt och genomförande

M_ål

Övergripande mål för Sala kommun utformas och antas på politisk nivå. Dessa mål ska

sedanbrytas ned i varje verksamhet för att ge tydlig styrning till chefer och medarbetare

om vad vi vill uppnå i organisationen och hur varje verksamhet ska bidra till detta.

jämställdhetsintegrering innebär att perspektivet jämställdhet ska vara en naturlig del av

alla processer. Därför behöver integrering ingå i övergripande mälstyrning. Varje verk-

samhet ansvarar sedan för att aktiviteter utförs för att nå dessa målsättningar. Arbetet

följs upp årligen inom ramen för verksamhetsberättelser och årsredovisning. Till grund

för detta arbete används för varje verksamhet relevanta artiklar ur CEMR-deklarationen.

Processtöd

[ undertecknares åtaganden ingår att tillföra ekonomiska och mänskliga resurser som

behövs för att genomföra handlingsplaner och program [princip sex).

inledningsvis behövs en arbetsgrupp, bestående av representanter från olika delar av

kommunens verksamheter, samt utsedd processtödjare på central nivå. Gruppen ska

fungera som ett bollplank och en länk mellan de olika verksamheterna samt gentemot

externa stödfunktioner och nätverk. Processtödjaren har samordningsansvar och är

kontaktperson gentemot externa aktörer.

Kartläggning

Kartläggning ska ske utifrån de förutsättningar som råderi de specifika verksamheterna.

Det är upp till utsedda representanter att, med stöd och hjälp av processtödjare och övrig

arbetsgrupp, utforma och utveckla dessa metoder. Kartläggning genomförs som aktiviteter

i verksamhetsplanen för respektive verksamhet och resultatet redovisas och följs upp

enligt gällande rutiner.
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Uppföljning

Uppföljning av denna handlingsplan ska ske inom ramen för befintliga verktyg,  såsom

verksamhetsberättelser, årsredovisning, delårsrapporter och liknande. Syftet är att skapa

långsiktigt och hållbara strukturer för uppföljning. Det blir varje verksamhets ansvar att

se till att inkludera jämställdhet i sin uppföljning. För detta behövs relevanta nyckeltal

såväl på central nivå som på verksamhetsnivå. De verksamhetsspecifika nyckeltalen ut-

formas utifrån de förutsättningar som råder i varje verksamhet och centrala nyckeltal tas

fram och utformas av personalkontoret. Centrala nyckeltal omfattar personal och lön

medan verksamhetens nyckeltal berör verksamhetens utförande och medborgarservice.

Denna handlingsplan utvärderas och uppdateras årligen. Förslag lämnas på vidare fokus

för arbetet med att leva upp till  C EMR-deklarationens förpliktelser utifrån de resultat som

uppnåtts.



20 2,20 ]  C] "515,11. 1?» lag a  K S  2010/ I  (>o/lf-

f” SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ””41
)  SALA KOMMUNSTYRELSEN

!  a  KOMMUN Sammanträdesdaium

2017-10-19

Dnr  2017/1225

{51 150 Handlingsplan för CEMs jämställdhetsdeklaration

INLEDNING
Kommunfullmäktige i Sala har. i  april 2013,  gett kommunstyrelsen uppdragen att

underteckna CEMR-deklarationen och att upprätta en handlingsplan för jämställd-

het utifrån deklarationens innehåll.

Beredning

Bilaga KS  2017/173/1, missiv

Bilaga KS  2017/173/2, handlingsplan för CEMR:sjämställdhetsdeklaration

Ledningsutskottets beslut  2017-10-03, §  202

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att anta handlingsplan för GEM R:s jämställdhetsdeklaration i enlighet med Bilaga KS

2017/173/2,  samt
att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning per den 30 juni  2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anta handlingsplan för CEMs  jamstfilldhetsdeklaration  i enlighet med Bilaga KS

2017/173/2, samt

it; återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning per den 30 Juni  2018.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,

kommunchef
medborgarkontor

personalkontor

ekon omikontor

samhällsbyggnadskontor

bygg-och miljökontor

räddningstjänst

överförmyndare

Juster es :gn Utdragsbestyrkanda

yin


