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1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att: 
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Inledning: 
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen för 
jämställdhet, CEMR. CEMR är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner 
att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnås jämställdhet mellan sina 
invånare. I och med undertecknadet togs en handlingsplan fram Utifrån utsatta mål och 
åtgärder har kommunen arbetat med denna samt följt upp densamma.  

Deklarationen blir ett verktyg för vad Katrineholms kommun ser att kommunen behöver arbeta 
vidare med inom kommunens arbete med jämställdhetsintegrering. Katrineholms kommun har 
sedan 2010 en systematik för arbetet med jämställdhetsintegering, vilket innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och genomföranden, till uppföljning i 
samband med delårsrapporter samt årsredovisningar.  Kommunens jämställdhetsarbete är 
integrerat med arbetet för att uppnå kommunens mål, som redovisas i kommunplanen. 
Nationellt har regeringen tagit fram jämställdhetspolitiska mål och sex delmål som kommunen 
också arbetar efter. Dessa är en viktig utgångspunkt för att förstå vad Katrineholms kommun på 
sikt vill uppnå med sitt systematiska jämställdhetsintegreringsarbete. 
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Jämställdhetspolitiska målen 
Övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Utifrån det övergripande målet arbetar man efter sex stycken delmål. Dessa är: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande  

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 
forma villkoren för beslutsfattande. 

2. Ekonomisk jämställdhet 

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut. 

3. Jämställd utbildning 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och personlig utveckling.  

4. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor. 

5. Jämställd hälsa  

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt 
erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

6. Mäns våld mot kvinnor  

Kvinnor och män, Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet. 
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Prioriterade artiklar 2020-
2023 
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper 
Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och sätta sin 
prägel på all kommunal verksamhet. 

Åtaganden enligt CEMR: Att bekämpa och i möjligaste mån förebygga fördomar, beteenden, 
språkbruk och bilder som har sina grund i föreställningen att det ena eller andra könet är 
överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- och mansroller.  

Exempel på åtgärder: Granska det egna interna och externa kommunikationen ur ett 
jämställdhetsperspektiv så att det till fullo överensstämmer med detta åtagande och att positiva 
genusbilder och exempel främjas. Öka medvetenheten om nödvändigheten av att avskaffa 
stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning.  Aktivt arbete 
mot diskriminering och kränkande behandling inom alla typer av utbildning. 

Ansvariga: Samtliga nämnder 

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser 
Mål: Katrineholms kommun ska vara en föregångare när det gäller jämställdhetsintegrering av 
styrningen och verka för att jämställdhetsperspektivet alltid är närvarande i 
verksamhetsförändringar samt beredningsarbetet. 

Åtaganden enligt CEMR: Jämställdhetsanalyser ska göras inom alla kommunens 
ansvarsområden. 

Exempel på åtgärder: Ta fram gemensamma metoder och verktyg för att kunna genomföra 
jämställdhetsanalyser. Arbetet med att ta fram dessa metoder och verktyg genomförs i 
processledargruppen, som sedan fungerar som en stödfunktion vid genomförandet av 
jämställdhetsanalyserna.   

Ansvariga: Samtliga nämnder 

Artikel 11 – Arbetsgivarrollen  
Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och verka 
för en jämställd lönepolitik. 

Åtaganden utifrån CEMR: Medarbetarnas rätt att förena yrkesliv och privatliv och rätten till 
värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. Alla rimliga åtgärder, inklusive att aktiv åtgärder inom 
ramen för sin rättsliga befogenhet. Göra en översyn av relevant policys och rutiner som har att 
göra med anställning inom organisationen. Ha rutiner för översyn av löner.   

Exempel på åtgärder: Heltid som norm, Löneöversyn, Möjlighet att påverka arbetsbeläggning, 
likabehandlingsarbetet och aktiva åtgärder 

Ansvariga: Kommunstyrelsen 
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Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster 
Mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet, 
god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Lika tillgång till social omsorg och sociala tjänster 

Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen ska se till att de som arbetar med social omsorg och 
sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet påverkar hälso- och sjukvården och tar 
hänsyn till kvinnors- och mäns olika erfarenheter av sådan vård. 

Exempel på åtgärder: Analys gällande riskbedömning samt handlingsplaner i Senior Alert. 
Aktgranskning av myndighetsbeslut och statistikredovisning. tillämpa ett genusperspektiv på 
planeringen, finansieringen och tillhandahållandet av social omsorg och sociala tjänster. 

Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden 

Artikel 17 – Vård av anhöriga  
Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga än barn bland 
annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är 
ett ansvar för kvinnor 

Åtaganden utifrån CEMR: Katrineholms kommun ska motverka ojämställdhet som uppstår till 
följd av en ojämn fördelning av ansvaret att vårda andra anhöriga än barn, genom att, alltefter 
omständigheterna prioritera tillhandahållandet och främjandet av högkvalitativ anhörigomsorg 
till en rimlig kostnad, antingen direkt eller genom andra utförare. Att stödja och förbättra 
möjligheterna för dem som lider av social isolering till följd av sitt vård- och omsorgsarbete. 

Exempel på åtgärder: Redovisning av anhörigstödets arbete på enheterna utifrån den 
länsövergripande anhörigstrategin. Redovisa anhörigstödets arbete utifrån ett genusperspektiv.   

Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden 

Artikel 18 - Social integration  
Mål:   Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet, 
god folkhälsa samt ökad egenförsörjning. Främja integrationen av invandrare, såväl kvinnor 
som män, med beaktande av deras särskilda behov. 

Åtaganden utifrån CEMR: Att inom alla verksamheter och i samarbete med arbetsmarknadens 
parter vidta åtgärder inom ramen för en samordnad strategi för att skapa förutsättningar för att 
alla som drabbat, eller riskerar att drabbas, av social utslagning eller fattigdom får tillgång till 
arbete, bostad, utbildning samt social och medicinsk hjälp. 

Exempel på åtgärder: Tillgång till stödinsatser för vuxenutbildningens elever med behov. Aktiv 
samverkan mellan förvaltningar och myndigheter för att främja allas möjlighet att ta del av 
utbildning och insatser. Kulturanpassat föräldraskapsstöd. 

Ansvariga: Socialnämnden, Viadidaktnämnden 

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid 
Mål: God och jämlik hälsa samt minskade hälsoklyftor i samhället. Jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. 

Åtaganden utifrån CEMR: Alla ska ha rätt att delta i kulturlivet och njuta av konsten samt 
idrottens bidrag till samhällslivet och till förverkligandet av rätten till hälsa.  Kommunen ska I 
möjligaste mån se till att idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter tillhandahålls 
och är tillgängliga på samma villkor för alla, oavsett kön.  
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Exempel på åtgärder: Prioritera halltider ur ett jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor 
behandlas lika oavsett bakgrund eller idrottslig tillhörighet. Värna om allas rätt att delta, ha 
tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade.  

Ansvariga: Kulturnämnden, Service- och tekniknämnden  

Artikel 22 – Könsrelaterat våld 
Mål: Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. 

Åtaganden utifrån CEMR: Införa och stärka program och insatser mot könsrelaterat våld, 
inklusive att inrätta och stödja särskilda stödstrukturer för offren samt informera allmänheten 
om den hjälp som finns att få.  

Exempel på åtgärder: Aktiv kommunövergripande samverkan kring exempelvis hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i nära relationer.  Ha information om stöd för utsatta synligt i 
verksamhetslokaler. 

Ansvariga: Samtliga nämnder 

Artikel 25 – Stadsplanering och lokal planering 
Mål: Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. God tillgänglighet ska vara vägledande i all fysisk 
planering.  

 Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen utvecklar den fysiska planeringen, transportsystemet och 
ekonomin i kommunen för att förverkligandet av rätten till jämställdhet på lokal nivå i högre 
nivå ska uppnås.  

Åtgärder: Utveckla mätning och uppföljning av genomförda infrastrukturåtgärder med fokus på 
upplevda effekter för kvinnor respektive män. Kompetensutveckla personal i 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom jämställd stadsutveckling och tillse att all personal som 
arbetar med stadsplanering- och utveckling har kunskap om hur fysiska åtgärder påverkar 
mäns respektive kvinnors rörlighet och möjlighet att tillgodogöra sig det offentliga rummet 

Ansvariga: Kommunstyrelsen 

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling  
Mål: Ekonomisk självständighet och jämställdhet genom tillväxt, fler jobb och ökad egen 
försörjning. Lika tillgång till yrkesutbildning och vidareutbildning för alla oavsett könsuttryck. 

Åtaganden utifrån CEMR: Motivera kvinnor och män till utbildning och högre studier. Med 
anknytning till ekonomisk utveckling i samtliga verksameter till fullo beakta kvinnor och mäns 
behov, intressen och talanger samt möjligheterna att främja jämställdhet.  

Exempel på åtgärder: Genomförande av KLARA-projektet för utrikesfödda kvinnor. Aktiva 
insatser för att uppmuntra icke-traditionella praktik- och yrkesval vid vuxenutbildningen. Ha ett 
jämställdhetsperspektiv vid yrkesutbildningar. 

Ansvariga: Viadidaktnämnden, kommunstyrelsen, bildningsnämnden  
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