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Inledning
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 ha jämställdhet i fokus när vi ser på våra
verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd
medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att
medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun.
En jämställdhetsintegrerad verksamhet bedrivs så att alla får del av kommunens service
på lika villkor. Det gäller att utgå från både kvinnor, mäns, flickors och pojkars
levnadsmönster för att kunna anpassa service och resurser utifrån identifierade behov.
Lilla Edets kommun ska vara pådrivande i jämställdhetsarbetet såväl inom
organisationen som i samhället i stort. Avsikten är att strategin ska vara ett stöd för
verksamheterna i arbetet med att uppfylla fullmäktiges mål. Strategin fastställer den
övergripande inriktningen för Lilla Edets kommun som servicegivare gentemot
medborgarna i kommunen.
Strategin ska ses som en del av kommunens totala jämställdhetsarbete. För kommunens
jämställdhetsarbete som arbetsgivare har en särskild jämställdhetsplan tagits fram
innevarande år. Vidare arbetar kommunen genom sitt folkhälsoutskott med bland annat
frågor om rätten till god hälsa samt frågor om våld i nära relationer.
Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål för jämställdhet
I Lilla Edets kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
Bakgrund
Begreppet jämställdhet innefattar endast kön och handlar om att kvinnor och män,
flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom
samhällets alla områden.
Lilla Edets kommun har undertecknat deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och
män (CEMR). Denna är framtagen av Europeiska kommun- och regionförbundens
samarbetsorganisation. Deklarationen är ett politiskt dokument och instrument för
arbetet med jämställdhet. I korthet går deklarationen ut på att undertecknare ska arbeta
med jämställdhet på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som den egna
organisationen har. Undertecknandet innebär också att kommunens verksamheter ska ha
en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete där det framgår vilka mål, prioriteringar,
åtgärder och resurser som finns för arbetet. Handlingsplanen kan ses som en del av
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arbetet med nämndernas verksamhetsplaner och verksamheternas arbetsplaner där
jämställdhetsfrågorna integreras.
Sveriges mål för jämställdhetspolitiken är dels att motverka och förändra det system
som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig
nivå, dels att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och
möjlighet att påverka sitt liv och sin livssituation. Grundtanken är att först när kvinnor
och män delar makt och inflytande i alla delar av samhället kan vi få ett mer rättvist och
demokratiskt samhälle. Genom att jämställdheten främjar kvinnors och mäns kompetens
och kreativitet bidrar den även till ekonomisk tillväxt. Varje politikområde och
verksamhet har ett ansvar att verka för jämställdhet.
Utgångspunkter för hållbar jämställdhet
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 beslutsfattandet.
2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska
ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Flera maktordningar, som t.ex. kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder,
socioekonomisk bakgrund och funktionsnedsättning, spelar in i bestämmandet av en
individs identitet och dess villkor. Dessa maktordningar är beroende av varandra och i
ett jämställdhetsarbete behöver en medvetenhet finnas kring hur olika maktordningar är
sammanflätade och samvarierar. Men trots skillnader inom könen, finns det strukturella
mönster i samhället som ger kvinnor och män olika sociala positioner och skilda villkor.
Strategi
Lilla Edets kommun skall vara pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt
uppdrag i att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Som
arbetsgivare finns exempelvis möjlighet att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden
och som servicegivare har Lilla Edets kommun möjlighet att erbjuda en jämställd
samhällsservice som speglar individers behov oavsett vilket kön de har.
En strategi utgår ifrån visioner och mål och beskriver på ett övergripande sätt vilka
vägar och tillvägagångssätt man kan välja för att förverkliga de målen.
Denna strategi fastställer de övergripande riktlinjerna för jämställdhetsarbetet. Den
fungerar som ett verktyg för verksamheterna i deras aktiva arbete för att nå det av
kommunfullmäktige satta målet.
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Prioriterat mål
Lilla Edets kommun ska ge kommuninvånarna en likvärdig verksamhet, service och
bemötande, en likvärdig myndighetsutövning och en likvärdig fördelning av resurser
oavsett kön. Kommunens nämnder och förvaltningar ska integrera jämställdhet i
verksamhetens arbete gentemot brukare och medborgare i kommunen
Metod
Jämställdhetsintegrering är det arbetssätt som valts och innebär att
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra samtliga politiska områden och myndigheters
arbetssätt samt att jämställdhetsfrågor inte behandlas sidoordnat utan är en självklar del
i allt arbete. Ett sätt att uppmärksamma jämställdhetsaspekter är att använda
könsuppdelad statistik och konsekvensanalyser.
Arbetet sker i enlighet med kommunens styrmodell. Det är viktigt att nämnder och
verksamheter identifierar vilka prioriterade områden som är mest relevanta utifrån deras
perspektiv och verksamhetsfunktion. Att bryta ner mål till mer konkreta delmål och
aktiviteter innebär att dessa integreras i ordinarie verksamhetsplanering.
Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) innehåller sex
grundläggande principerna och trettio artiklar. Dessa ska fungera som ett stöd för
nämndernas arbete med jämställdhet.
Ansvar och organisation
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta beslut om strategidokument
för jämställdhet .
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ansvaret för att stödja, samordna och följa upp
nämndernas och förvaltningarnas mål och åtaganden vad gäller
jämställdhetsintegrering.
Nämnder och förvaltning
Nämnder och förvaltningarna ansvarar för att ha handlingsplan för sitt
jämställdhetsarbete där det framgår vilka mål, prioriteringar, åtgärder och resurser som
finns för arbetet. Handlingsplanen kan ses som en del av arbetet med nämndernas
verksamhetsplaner och verksamheternas arbetsplaner där jämställdhetsfrågorna
integreras.
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