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Dnr 2018/000199 -026 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om 
jämställdhet 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen hänvisas till det övergripande nationella jämställdhetsmål som 

regering och riksdag har antagit och motionären erinrar om att jämställdhet 

ska vara en del i analys och utvecklingsarbete i alla verksamheter. Sedan 

1994 är jämställdhetsintegrering den strategi som ska användas för att nå 

målet. I motionen yrkas mot den bakgrunden på att några konkreta åtgärder 

nu ska vidtas. Dessa åtgärder rör undertecknande av CEMR-deklarationen, 

deltagande i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk samt utveckla rutiner för 

könsuppdelad statistik.       

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 juni 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till motionen. 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Matilda Wärenfalks yrkande 

och finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Matilda Wärenfalks yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Anna-Kajsa Arnesson (C)   Johan P Hammarstedt (MP) 

Henrik Yngvesson (M)   Matilda Wärenfalk (S) 

              Bength Andersson (S) 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen bifalls.   

_____ 
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Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om 
jämställdhet 

Beskrivning av ärendet 

I motionen hänvisas till det övergripande nationella jämställdhetsmål som 

regering och riksdag har antagit och motionären erinrar om att jämställdhet 

ska vara en del i analys och utvecklingsarbete i alla verksamheter. Sedan 

1994 är jämställdhetsintegrering den strategi som ska användas för att nå 

målet. I motionen yrkas mot den bakgrunden på att några konkreta åtgärder 

nu ska vidtas. Dessa åtgärder rör undertecknande av CEMR-deklarationen, 

deltagande i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk samt utveckla rutiner för 

könsuppdelad statistik.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 juni 2018.   

Överväganden 

Det är förvaltningens avsikt att följa länsstyrelsens strategi för ett jämställt 

Kalmar län och därmed också ansluta kommunen till det särskilda nätverket 

”Ett jämställt Kalmar”. Att vara en del av detta nätverk ger mycket stöd och 

kunskap men ställer samtidigt krav på aktivt arbete med jämställdhetsinte-

grering i hela vår organisation, något som också påbörjades åren 2012 -2014 

men därefter avstannade. Jämställdhetsintegrering förutsätter engagemang i 

varje enskild verksamhet, från chef till medarbetare men är också ett utmärkt 

verktyg som leder till en ökad kvalitet. 

Att utveckla rutiner för att all individbaserad statistik är könsuppdelad ses 

idag som en nödvändighet för att öka kvaliteten i beslutsunderlagen och inte 

minst för att få en bättre kunskap för hur den kommunala tjänste-

produktionen faller ut fördelat på kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Arbetet har delvis inletts och en statistikmodul för ett av 

informationssystemen har köpts in. Under hösten 2018 kommer en 

informationsklassning och riskanalys av informationssystemen att 

genomföras och det arbetet kan också bidra till att skapa en tydligare bild av 

behov, kostnader och svårigheter att övervinna avseende arbetet med att 

införa könsuppdelad statistik. 

Council of European Municipalities and Regions (CEMR), är de europeiska 

kommun-  och regionförbundens samarbetsorganisation. Organisationen har 

nyligen antagit ett nytt positionspapper (avsiktsförklaring) och en handlings-

plan för de kommande åren. CEMR-deklarationen är ett verktyg för att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i det politiska beslutsfattandet och i 
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verksamheterna. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att klara dessa 

åtaganden samtidigt men att en väg till att framtida undertecknande av 

deklarationen först går via anslutning till länsstyrelsens nätverk och ett 

fortsatt arbete med att ta fram könsuppdelad statistik. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar på ett positivt sätt perspektivet jämställdhet i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till avsikten att först utveckla 

jämställdhetsarbetet med deltagande i länsstyrelsens nätverk och fortsatt 

arbete med teknik och metoder för den könsuppdelade statistiken.    

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Margaretha Lööf Johansson 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 
Beslutsdatum 

2018-01-30 
Dnr 

2018/000199-026 

Ärende 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om jämställdhet 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 24 januari 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 
 

 




