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Utveckling av jämställdhetsarbetet i Linköpings
kommun

Dnr KS 2017-1077
Ärende
Jämställdhet innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma
makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Linköpings kommun
har en lång historia av att arbeta med jämställdhetsfrågor på olika sätt; till
exempel skrev Linköpings kommun under den europeiska deklarationen om
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, (CEMR)
redan 2010. Under 2017-2018 är Linköpings kommun med i Sveriges
kommuner och landstings projekt Modellkommun. Projektet syftar till att
förbättra kommuners arbete med jämställdhetsintegrering genom att utveckla
metoder för att lära förbättringsarbete och jämställdhetsintegrering av varandra
genom systematiska jämförelser.
I projektet, men också via kommunens ordinarie jämställdhetsstrategiska
arbete, har vissa behov för att ytterligare förbättra jämställdhetsarbetet i
kommunen identifierats. De beslut som föreslås i den här handlingen svarar på
dessa identifierade behov.
Målet för jämställdhetsarbetet är att tillse hög kvalitet i verksamheterna genom
att säkerställa likvärdig service, behandling och bemötande till alla invånarna
oavsett kön.
Ärendet har samråtts med HR-funktionen och kommunledningsgruppen vilka
tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-02
CEMR-deklarationen
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Yrkanden
Sara Skyttedal (KD), Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Niklas
Borg (M) och Muharrem Demirok (C) yrkar att följande ändring görs i
beslutspunkt 4.2 i Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut:
Säkerställa att jämställdhetsanalyser genomförs vid beredning och uppföljning
av ärenden där det perspektivet är relevant.
Jonas Andersson (SD) yrkar bifall till Sara Skyttedals (KD) med fleras
ändringsyrkande och yrkar avslag på beslutspunkt 3.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Kommunledningsförvaltningens förslag 1, 2, 5 och 6 och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Ordföranden ställer Sara Skyttedals (KD) med fleras ändringsyrkande mot
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut avseende beslutssats 4 punkt
2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer Jonas Anderssons (SD) avslagsyrkande
mot Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut avseende beslutspunkt 3
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Linköpings kommuns deltagande i SKL-projektet Modellkommun
2017-2018 bekräftas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp och revidera
kommunens nuvarande handlingsplan och arbetssätt för den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå (CEMR).
3. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att jämställdhet som
sakområde ingår i utbildningen av förtroendevalda från och med
mandatperioden 2019-2022.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att utveckla jämställdhetsarbetet i
kommunen genom att:
uppdra till förvaltningscheferna att tillse att det finns resurser för
jämställdhetsarbetet på förvaltningsnivå, inklusive kontaktyta
gentemot kommunledningsförvaltningen
säkerställa att jämställdhetsanalyser genomförs i ärendeberedningen på
samtliga förvaltningar
tillse att utbildningen för nyanställda samt chefsprogram, innehåller
kunskap om jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv
5. Kommundirektören ges i uppdrag att utveckla underlag avseende
jämställdhetsaspekter för kommunen som arbetsgivare samt nyckeltal
för jämställdhet gällande befolkningen i kommunen som helhet.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att avrapportera ärendet i

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (3)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2018-01-16

kommunstyrelsen senast första kvartalet 2019.
Reservationer
Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Niklas Borg (M), Muharrem
Demirok (C), Sara Skyttedal (KD) och Jonas Andersson (SD) reserverar sig
mot beslutet.
Protokollsanteckningar
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser att vissa av förslagen i ärendet kan komma att
påverka kommunen positivt. Om exempelvis statistik som visar på skillnader
mellan könen inom olika områden i kommunen tas fram, kan det komma att
utgöra underlag för framtida beslutsfattande, vilket vi ser som något gott.
Däremot går det politiska skiljelinjer mellan de olika politiska partierna
gällande hur man ser på vad jämställdhet är för något, och hur det ska uppnås.
Därför ser vi sverigedemokrater det inte som meningsfullt att ställa oss bakom
ett beslut om att jämställdhet som sakområde ska ingå i utbildningen av
förtroendevalda till kommande mandatperiod. Utbildning i den typen av frågor
tror vi bättre sköts av andra aktörer än kommunen, så som de politiska
partierna själva, med tanke på områdets politiserade karaktär.
Vidare så ser vi det inte som meningsfullt att generellt intensifiera satsningen
på jämställdhetsanalyser i tjänsteskrivelserna. I stället för att banalisera
jämställdhetsperspektivet genom skriftliga analyser i ärendenas
tjänsteskrivelser som består av en eller ett par meningar, så tror vi på att göra
mer omfattande analyser där relevansen är mer uppenbar.”
__________
Beslutet skickas till:
Kanslienheten (uppdrag)
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