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Bakgrund  
Motion till Robertsfors Kommunfullmäktige 

Jämställdhet handlar om så mycket mer än könsuppdelad statistik och rätt till heltid. 

Det är också väldigt mycket attityder. ”I en kommun uppskattade man att 80% av 

resurserna för elever med behov av särskilt stöd gick till pojkar, i en annan visade det 

sig att kvinnor fick färre hemtjänsttimmar än män med samma vårdtyngd…. Det är i 

vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls…”(Program för 

Hållbar jämställdhet, SKL) 

Mycket görs redan men vi i Vänsterpartiet önskar ta ett samlat grepp om 

jämställdhetsarbetet. Därför yrkar vi: 

 

- Att Robertsfors kommun ansöker om Startpaket för Hållbar jämställdhet hos 

Sveriges kommuner och landsting. 

 

- Att Robertsfors kommun anställer ern jämställdhetsstrateg på minst 20%. Den 

personen skall arbeta med: 

1. Analys av medarbetareenkäten ur ett genusperspektiv samt komma 

med förslag på åtgärder utifrån slutsatserna. 

 

2. Utvidga analysen av lönekartläggningen utifrån den faktiska lönen, 

titta på löneförmåner etc.  

 

3. Komplettera Robertsfors Plan- och budgetdokument med en 

konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

 
 
Helen Forsberg 
Vänsterpartiet 
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Förslagsmotivering  
I den större utredningen som har genomförts för motionen ”Jämställdhetssäkra alla 

beslut i den kommunala organisationen” (DNR: 9015/49.109) talas det om hur en 

jämställdhetsintegrering skulle kunna gå till. Den utredningen lyfter fram att ett 

implementerat konsekvensanalytiskt verktyg skulle vara ett konkret sätt att 

jämställdhetsintegrera politiska beslut. 

 

Utredningen lyfter även fram att det finns ett behov av att förtroendevalda samt 

tjänstepersoner måste få nödvändig utbildning för att implementeringen av verkytget 

ska vara möjligt. Förslaget till beslut för motionen 9015/49.109 var just att en 

implementering av det konsekvensanalytiska verktyget ska ske samt att nödvändig 

utbildning ska genomföras, vilket till del stämmer in med det som ”Starpaket för 

Hållbar jämställdhet” syftar till.  

 

Robertsfors kommun har idag även en person som arbetar med jämställdhet på deltid. 

Däremot har en tidigare utredning som behandlade medborgarförslaget ”Mänskliga 

rättigheter sätter ihop samhället” (DNR: 9015/2.109) lyft fram att det kan finnas 

svagheter med att ha en anställd strateg med ett så pass specifikt rättighetsområde som 

enbart jämställdhet, speciellt i en så liten kommun som Robertsfors. Av denna 

anledning föreslog utredningen att en strateg som arbetar med mänskliga rättigheter 

bör anställas (inledningsvis i projektform) för att täcka de viktiga horisontella 

områdena som mänskliga rättigheter inbegriper (däribland jämställdhet). Beslutet från 

kommunfullmäktige var då att tjänstemannaorganisationen skulle återkomma med ett 

förslag på vad en sådan tjänst skulle kunna innehålla för arbetsuppgifter samt hur 

denna ska kunna finansieras. 

 

Finansieringen av och det långsiktiga strategiska arbetet med jämställdhet och 

mänskliga rättigheter är en fråga som just nu är under utredning.  

 

 

Förslag till beslut 
 

Utifrån ovanstående information så är förslaget till beslut: 

 

- Att motionen i sin helhet ska anses besvarad.  

 

 

 

 

I tjänsten// 

 

 

Magnus Hansson 

T.f. Kommunchef 

Robertsfors Kommun  


