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Engelska parken i Forsmark. 



Bakgrund
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska 
ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
inom livets alla områden. 

Människor ska ha möjlighet att utvecklas  
utifrån sina egna förhoppningar och inte styras 
och begränsas av stereotypa föreställningar om 
kön. Kön spelar roll och det är därför viktigt att 
beakta jämställdhetsaspekter när vi ser på våra 
kommunala verksamheter, för att kunna ge en 
jämställd medborgarservice och vara en drivkraft 
för ett jämställt samhälle. Det handlar om att 
medvetandegöra och jämställa livsvillkoren för 
alla i vår kommun.

Vi påverkas av normer 
I Sverige finns bara två juridiska kön, trots att  
det finns personer som inte identifierar sig som 
varken man eller kvinna. Oavsett könsidentitet 
påverkas alla människor av normer och vär-
deringar kopplade till kön och de olika förut-
sättningar och möjligheter som de traditionella 
könsrollerna medför.

Många förbättringsområden
Trots framsteg på jämställdhetsområdet, existerar 
jämställdhet ännu inte i verkligheten. 

Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella 
ojämlikheter mellan könen lever kvar, till exempel 
i form av löneskillnader, politisk underrepresen-
tation, skillnader i hälsa och skolresultat.  
Ojämlikheterna beror på sociala konstruktioner 
som, med grunden i stereotypa föreställningar 
om kön, förekommer i familjelivet, utbildningen, 
kulturen, media, arbetslivet och samhällsorgani-
sationen. Det finns därför många områden där det 
är möjligt att agera och genomföra förbättringar.

Östhammars kommun kan göra skillnad
Genom vår närhet till befolkningens vardagsliv är 
kommunen en av de politiska nivåer som har bäst 
förutsättningar att såväl bekämpa ojämställdhet 
som att förhindra att den blir bestående. Vi kan 
arbeta för ett samhälle som är både formellt och 
reellt jämställt. 

Som arbetsgivare finns exempelvis möjlighet att 
bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och 
som servicegivare har kommunen möjlighet att 
erbjuda en jämställd samhällsservice som speglar 
individers behov oavsett kön. 

För vem?
Alla verksamheter inom 
kommunen ska bedriva ett 
aktivt jämställdhetsarbete, 
då jämställdhet realiseras där 
beslut fattas, resurser förde-
las och normer skapas.



Utgångspunkter
För att kunna arbeta effektivt med jämställdhet 
har vi enats kring dessa gemensamma utgångs-
punkter:

1. Samhället är ojämställt
Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella 
ojämlikheter mellan könen lever kvar, till exem-
pel i form av löneskillnader, politisk underrepre-
sentation, skillnader i hälsa, karriärmöjligheter 
och skolresultat.

2. Kvinnor och män har olika livsvillkor  
på grund av kön
Både kvinnor och män begränsas av traditionel-
la, stereotypa uppfattningar och värderingar om 
vad som är kvinnligt eller manligt. 

3. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön 
och att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor är 
avgörande för att uppnå jämställdhet
Kommuner och regioner kan, genom sin närhet 
till befolkningens vardagsliv, vara drivande i 
arbetet med avskaffandet av stereotypa föreställ-
ningar och orättvisor kopplade till kön. 

Fokusområden
Fokus för jämställdhetsarbetet är kommunens 
samtliga verksamhetsområden med utgångspunkt 
i de befintliga prioriteringarna utifrån KF-mål, 
nämndmål, verksamhetsplaner osv.

Metod
Relevanta nyckeltal och statistik ska presenteras 
könsuppdelad. När statistiken visar att kvinnors 
och mäns situationer skiljer sig åt i något avseende 
måste orsakerna till detta analyseras, åtgärdas och 
rapporteras.

I dagsläget har vi mål och nyckeltal kring särskilt 
prioriterade områden på alla nivåer i vår organisa-
tion. Att sträva mot dessa kallas målstyrning. För 
att jämställa vår verksamhet ska relevanta nyckel-
tal och statistik ALLTID redovisas könsuppdelad. 
När statistiken visar att kvinnors och mäns 

situationer skiljer sig åt i något avseende ska  
orsakerna till detta analyseras, åtgärdas och  
rapporteras. Sannolikheten för att detta ger  
pluseffekter för hela nyckeltalet är stort. 

Genomfört arbete skall rapporteras i ordinarie 
verksamhetsberättelse inför årsredovisning.  
Kommunfullmäktige ansvarar årligen för  
uppföljning av genomfört arbete och den  
rapportering som kommunstyrelsen koordinerar 
och sammanfattar.  

Tidplan
Från och med 2016 ska all relevant statistik  
kopplad till Kommunfullmäktiges mål, nämndmål 
och verksamhetsmål samlas in och redovisas  
könsuppdelad. 

Eventuella skillnader mellan könen ska analyseras 
och kopplas till målsättning och aktivitet inför 
2017 och framåt. 

Arbetet påbörjas 2016 och kommer att innebära  
informationsinsatser och möjlighet till stöd i  
arbetet med könsuppdelad statistik och verk- 
samhetsplanering.
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