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Folkhälsonämnden 
 

Återrapport - Folkhälsoförvaltningens strategi för 
jämställdhetsintegrering år 2019-2021 

Sammanfattning 

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor 
och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och i sina egna liv. 
Den 16 oktober 2019 §136 antog folkhälsonämnden en strategi för 
jämställdhetsintegrering år 2019-2021.  
 
En uppföljning av arbetet enligt beslutad strategi har sammanställts vilket 
visar att majoriteten av aktiviteter har genomförts. Strategins 
övergripande mål är att verksamheternas service ska vara av lika hög 
kvalitet och lika väl anpassad för alla, oavsett kön. I de genomförda 
jämställdhetsanalyserna har flertal utvecklingsområden identifierats för 
att nå målet. Vissa av dessa utvecklingsområden har lett till insatser men 
det finns också ett fortsatt behov av planering för att genomföra dessa.   
 
Ur ett övergripande perspektiv visar uppföljningen därför på ett behov av 
fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering och att en ny strategi för 
samhälle och serviceförvaltningens jämställdhetsintegreringsarbete tas 
fram. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2022 
 
Bakgrund 
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt 
samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla 
verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och 
utförande av verksamheter.  
 
Kommunfullmäktige i båda kommunerna har beslutat att anta den 
europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR). En deklaration som 
uppmanar Europas kommuner och regioner att offentligt ta ställning för 
principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och därefter 
använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för 
sina invånare.  
 
Med utgångspunkt i att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål och 
CEMR antog folkhälsonämnden den 16 oktober §136 en strategi för 
jämställdhetsintegrering år 2019-2021. Strategi beskriver hur arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska organiseras. I strategin finns en Mål och 
aktivitetslista vilket redogör för mål, aktiviteter och resurser. 
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Beskrivning av ärendet 
För att genomföra uppföljningen har strategins mål och aktivitetslista 
stämts av. Nedan tabell beskriver strategins aktiviteter och dess mål och 
hur arbetet utförts. 
 
Genomförda aktiviteter 
Aktivitet Resultatmål Effektmål Utförd Beskrivning 

Utbildning i jämställdhet 

 - Personal  

 

Ökad kunskap och 
medvetenhet hos 
målgruppen. 

Alla medarbetare ska ha 
kompetens inom 
jämställdhet för att aktivt 
kunna bidra till att skapa 
en jämställd verksamhet. 

Delvis Flertalet av medarbetare inom 
tidigare folkhälsoförvaltningen 
har inte genomgått utbildning 
vilket till stor del berott på 
svårigheter i resurser i form av 
tid med också pandemi. 

 

Möjligheter till digital utbildning 
har undersökts men ej gett 
önskat resultat.  

Jämställdhetsanalys 
kost  

- Nöjdhet mat 

Ökad 
brukarnöjdhet hos 
kvinnor genom 
åtgärder som 
bidrar till att 
likvärdigt möta 
kvinnor respektive 
mäns behov, krav 
och förväntningar. 

Folkhälsoförvaltningens 
verksamheter ger en 
likvärdig kvalitet, service 
och bemötande till brukare 
och medborgare. 

Ja Jämställdhetsanalys genom 
metod att inhämta statistik 
samt intervjua äldre inom 
särskilt boende.  

 

Genom analysen 
identifierades 
utvecklingsområden vilka vid 
uppföljningstillfälle ej är 
utförda. 

Jämställdhetsanalys 
folkhälsa  

- Trygghet Unik 

 

 

Ökad upplevd 
trygghet hos 
kvinnor och flickor 
genom samverkan 
inom kommunen 
och med polis. 

Folkhälsoförvaltningens 
verksamheter ger en 
likvärdig kvalitet, service 
och bemötande till brukare 
och medborgare. 

Ja Jämställdhetsanalys genom 
metod att inhämta statistik, 
processkartläggning samt 
intervju med ungdomar utifrån 
ett trygghetsperspektiv. 

 

Genom analysen 
identifierades 
utvecklingsområden. 
Workshops genomfördes 
utifrån analys och insatser 
utifrån detta har prövats av 
arbetsgrupp.  

Verksamhetsplanering  

- Analys av statistik 

Underlag för 
fortsatt arbete och 
prioriteringar för 
en jämställd och 
jämlik service. 

Folkhälsoförvaltningens 
verksamheter ger en 
likvärdig kvalitet, service 
och bemötande till brukare 
och medborgare. 

Ja Under perioden 2019 – 2021 
har verksamheterna kost, städ 
och folkhälsa haft indikatorer i 
mål och budget för att följa 
utvecklingen inom respektive 
område.  

Jämställdhetsanalys 

 - Kommunikation 

 

Medborgare/bruka
re oavsett kön, 
ålder och 
bakgrund känner 
sig inkluderade av 
folkhälsoförvaltnin
gens 
kommunikation. 

Mindre könsstereotypt 
agerande och könsbundna 
val. 

Ja Granskning och 
sammanställning av 
kommunikationsmaterial. 

 

Genom granskningen 
identifierades 
utvecklingsområde vilket lagts 
vilande i väntan på centralt 
kommunikationsarbete. 

Jämställdhetsanalys 

- Rekryteringsprocess 

Jämställt 
bemötande i 
rekryteringsproces
sen och i 
anställning av 
personal inom 
folkhälsoförvaltnin
gen. 

Mindre könsstereotypt 
agerande och könsbundna 
val. 

Nej Ej genomförd. 
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Jämställdhetsanalys 
städ  

- Resursfördelning 

 

 

Lika möjligheter till 
utveckling och 
uppdrag oavsett 
kön, ålder och 
bakgrund. 

Jämn fördelning av 
resurser (internt och 
externt) 

Ja Jämställdhetsanalys genom 
inhämtning av statistik samt 
intervju med verksamhet.  

 

Genom analysen 
identifierades 
utvecklingsområde där arbete 
pågår utifrån ett 
digitaliseringsperspektiv. 

Könskonsekvensanalys 

 

 

Integrering av ett 
jämställdhetspersp
ektiv 

 Ja Innebär att analys av olika 
potentiella effekter på 
kvinnor/flickor respektive 
mäns/pojkars situation inom 
det berörda området ska 
genomföras innan viktiga 
beslut fattas om mål, strategier 
och resurstilldelning. 

 

Ingår i kommunens arbete 
med checklista för hållbar 
utveckling (HUT) vilken har 
uppdaterats under perioden. 

 

Könsuppdelad statistik 

 

Integrering av ett 
jämställdhetspersp
ektiv 

 Ja Innebär insamling av 
könsuppdelad statistik inom 
förvaltningen i de fall det är 
möjligt vilket skapar 
förutsättningar för analys ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 
Slutsats 
Att genomföra analyser och granskningar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv bidrar till att se eventuella skillnader och effekter 
av de som produceras och levereras inom verksamheterna. Uppföljningen 
av det arbete som genomförts visar att visar att majoriteten av aktiviteter 
har genomförts. Vissa av utvecklingsområdena har lett till insatser men 
det finns också ett fortsatt behov av planering för att genomföra dessa.   
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsonämnden godkänner rapportering av genomfört arbete med 
jämställdhetsintegrering 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare 




