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Kalmar kommun ska leverera likvärdig service och fördelning
av resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Att arbeta med jämställdhet ur ett medborgar- och brukarperspektiv handlar om att säkerställa en jämställd samhällsservice.
Det innebär att verksamheten kvalitetsäkras för att garantera
att den svarar mot båda könens behov och villkor.

Strategi för jämställdhet 2018 – 2024
2024 ska Kalmar kommuns verksamheter och bolag vara kvalitetssäkrade ur ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att alla verksamheter ska säkerställa likvärdig service och bemötande,
likvärdig myndighetsutövning, likvärdig resursfördelning och en jämställd fördelning av makt
och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Varje förvaltning och bolag vill och arbetar även för att Kalmar ska vara en jämställd kommun.
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Utgångspunkterna för Kalmar kommuns jämställdhetsarbete är att jämställdhet är en fråga
om rättvisa och demokrati, men att det också är en drivkraft för tillväxt, hållbar utveckling och
kvalitet i våra verksamheter. Arbetet handlar om att integrera jämställdhet i verksamheternas
externa arbete gentemot Kalmar kommuns invånare.
Syftet med strategin är att skapa hållbarhet i arbetet för en jämställd verksamhet och en jämställd kommun.
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Den jämställda verksamheten
Mål
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024.

MÅLBESKRIVNING
Att jämställdhetssäkra verksamheten innebär att kvalitetssäkra verksamheten så att den svarar
mot båda könens villkor och behov samt att säkerställa att hög kvalitet och goda resultat uppnås för kvinnor och män, flickor och pojkar.
Alla verksamheter ska säkerställa att:

• likvärdig service och bemötande,
• likvärdig myndighetsutövning,
• likvärdig resursfördelning och
• jämställd fördelning av makt och inflytande
ges till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Utdrag ur Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020.

Jämställdhet skapas i varje vardaglig handling och genom beslut där både kvinnor och män
deltar. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå uppsatta jämställdhetsmål. Det
innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i såväl beslutsfattande, som i planering
och utförande av verksamhet.
Genom jämställdhetsintegrering

•
•
•
•

synliggörs olika förhållanden och villkor – vem får vad och på vilka villkor,
analyseras konsekvenser av hur beslut påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar,
utformas rutiner och ledningssystem för att säkerställa jämställda verksamheter och
införlivas ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och processer.

Ansvar och organisation
Det krävs en tydlig organisation, ansvarsfördelning och ett aktivt ledarskap för att säkra långsiktigheten och kvaliteten i kommunens och bolagens jämställdhetsarbete. Under perioden 2018
– 2024 ska det finnas en organisation för att utveckla jämställda verksamheter på varje förvaltning och bolag.
Kommunstyrelsen har ett kommunövergripande ansvar för jämställdhetsfrågorna. Ansvaret för
att konkretisera övergripande mål, aktiviteter och åtgärder samt uppföljningsindikatorer har
nämnder och styrelser. Förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper leder arbetet och fattar
beslut i samspel med uppdragsgivare och jämställdhetsutvecklare. Medarbetarna är de som
genomför förändringar.
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Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och uppföljning av koncernens jämställdhetsarbete.
De ansvarar även för det opinionsbildande arbetet.
Kommundirekören ansvarar för att hålla sig informerad om förankring, utveckling och
genomförande av strategin och jämställdhetsarbetet.
Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och
samordningsinsatser. Förvaltningen ska bistå med stöd, rådgivning och information till övriga
förvaltningar och kommunala bolag samt för omvärldsbevakning inom jämställdhetsområdet.
Inom förvaltningen finns en jämställdhetsstrateg som är en nyckelperson med expertkunskap
som stödjer kommunens verksamheter i det förändrings- och utvecklingsarbete som jämställdhetsarbetet innebär. Jämställdhetstrategen är sammankallande för kommunens jämställdhetsnätverk med ansvar för att stödja kontaktpersonerna i deras uppdrag som utvecklare.
Nämnder och kommunala bolagsstyrelser ansvarar för beslut, genomförande och uppföljning
av insatser för ökad jämställdhet inom sina respektive ansvarsområden.
Politiskt förtroendevalda ska i sin roll som arbetsgivare uppträda som tydliga representanter
för kommunens hållning i jämställdhetsfrågor.
Förvaltningschefer och VD i kommunala bolag ansvarar för att jämställdhetsarbetet genomförs enligt Kalmar kommuns strategi för jämställdhet 2018 – 2024 och gällande lagstiftning.
Jämställdhetsutvecklare inom varje förvaltning och bolag är ledningens stöd i planering,
genomförande och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsutvecklaren deltar i ett
kommunövergripande jämställdhetsnätverk, vars syfte är att skapa förutsättningar för ett
erfarenhets- och kunskapsutbyte.
Ledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet.
Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsarbetet involverar alla nivåer i en organisation. Alla har sin roll och eget ansvar
- medarbetare, chefer och politiker. Rollfördelningen visas genom en styrkedja. Ingen kedja är
starkare än sin svagaste länk.
Aktivt ägarskap
Sätta ramar, följa utvecklingen, implentera resultat
Professionell styrning
Strategiska beslut i samspel med ägarna
Kompetent ledning
Organisera nätverk, engagera, motiva, föra dialog
Engagerade medarbetare
Prova idéer, genomföra förändringar

1.1 Stykekedja för hållbart förbättringsarbete
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Genomförande
För att uppnå ett hållbart jämställdhetsarbete behövs ett långsiktigt och systematiskt förändringsarbete, där målen och styrningen är tydliga. Det krävs att chefer och medarbetare har
tillräcklig kunskap och tillgång till verksamhetsanpassade metoder, arbetssätt och stöd för att i
sitt dagliga arbete bedriva en jämställd verksamhet.
Följande aktiviteter ska genomföras för att skapa en jämställdhetssäkrad verksamhet:
Mål och styrning
• Nämnder och styrelser ansvarar för att målet om jämställd verksamhet uppnås inom sina
respektive ansvarsområden. Det innebär att beslut om genomförande ska tas i nämndernas
och styrelsernas verksamhetsplaner och internbudget och revideras årligen. I verksamhetsplanen specificeras hur arbetet med jämställdhet ska ske under året och vilka områden som
ska prioriteras.
Utbildning
• Kommunledningskontoret ska erbjuda kompetensutveckling som är anpassad för förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare.
• Varje förvaltning och bolag ska ta fram en verksamhetsspecifik kompetensplan för jämställdhet.
Metoder och arbetssätt
• All statistik som rör individer ska genomgående presenteras, kommenteras och analyseras
efter kön, exempelvis i årsredovisningen. Se Kalmar kommuns policy för
könsuppdelad statistik.
• Könskonsekvenser av förslag och förslag till beslut ska analyseras med hänsyn till jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Verksamheternas resursfördelning
ska utgå från genomförda jämställdhetsanalyser.
• Jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla styrdokument, beslut och uppföljningar.
• Tjänste- och varuupphandlingar ska genomföras med ett jämställdhetsperspektiv.
• Kommunledningskontoret ska ansvara för framtagning och spridning av kommungemensamma verktyg och metoder.
• Varje förvaltning och bolag ska ta fram verksamhetsanpassade metoder och arbetssätt.
Stöd och samordning
• Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande uppföljning- och samordningsansvar,
för stöd, rådgivning och information till förvaltningarna och bolagen.
• För att säkerställa processen med jämställdhetsintegrering ska det finnas en jämställdhetsutvecklare centralt placerad i varje förvaltning och bolag. Jämställdhetsutvecklaren är
ledningens stöd i planering, genomförande och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Detta
förutsätter att jämställdhetsutvecklaren har goda kunskaper om jämställdhet kopplat till
respektive verksamhetsområde.
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Det jämställda Kalmar
Alla förvaltningar och bolag vill och arbetar för att Kalmar ska vara en jämställd kommun. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Utgångspunkten med ett jämställt Kalmar är att arbeta efter de nationella målen för jämställdhetspolitiken.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet.
Målbeskrivning
Målet tar sikte på formella politiska rättigheter – möjligheten att delta i demokratiska processer både som väljare och som vald. För att kvinnor ska kunna uppnå halva den reella makten,
oavsett sektor, krävs också inflytande över vilka frågor som ska tas upp respektive avvisas från
dagordningen. Det gäller beslutsprocessen på alla politiska nivåer både inom och utanför det
formella demokratiska systemet.
Målet tar även sikte på fördelningen av den makt som ligger utanför det formella demokratiska
systemet, till exempel inom det civila samhället, företag, medier, idrott och trossamfund. Målet
handlar också om lika möjligheter för kvinnor och män att delta i och påverka de processer som
formar våra föreställningar, tankar och idéer inom media, kultur, forskning, fortbildning och
utbildningsväsende. En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom
samhällets alla sektorer är självfallet ingen garanti för att den reella makten fördelas jämnt mellan könen, men det är en avgörande förutsättning för att även kvalitativa aspekter av maktutövning ska kunna förändras i en mer jämställd riktning.
Rekommendationer
• Verka för en jämställd representation i politiskt tillsatta nämnder och ledningar.
• Verka för en jämn representation av kvinnor och män på ledande positioner.
• Verka för en jämn könsfördelning i arbetsgrupper.
• Verka för att jämställdhet beaktas vid fördelning av föreningsstöd.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Målbeskrivning
Tyngdpunkten i målet ligger på de ekonomiska villkor kvinnor och män har som individer.
Delmålet tar sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män och omfattar inkomster i form av lön och näringsverksamhet samt avkastning på kapital. Vidare omfattas ersättningar och bidrag från transföreringssystemen samt effekter av skatter och avgifter.
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Begreppet ekonomisk självständighet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter och
villkor att försörja sig själva och sina eventuella barn.
En utgångspunkt är att kvinnor och män ses som individuellt ansvariga för sin försörjning. Att
skatter och socialförsäkringar är knutna till individen främjar en jämn fördelning av både betalt
och obetalt arbete.
Rekommendationer
• Verka för att minska ofrivilligt deltidsarbete.
• Verka för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.
• Se över och åtgärda strukturella löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken samt oskäliga löneskillnader inom yrkesgrupper.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

3. Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
Målbeskrivning
Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola
inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet. Arbetet med att motverka könsbundna studieval omfattar alla utbildningsnivåer och delar och ger ett strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning.
Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, ambitioner och
att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar
utifrån kön. Det finns ett särskilt ansvar inom skolväsendet att främja personlig utveckling.
Målsättningen om en jämställd personlig utveckling omfattar även andra arenor utanför den
formella och icke-formella utbildningssektorn, till exempel föreningslivet.
Rekommendationer
• Verka för att förstärka insatserna i syfte att minska könssegregeringen inom utbildningssystemet.
• Verka för att erbjuda kompetenshöjande insatser för rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare för att förbättra grundskoleelevers möjligheter till icke-könsstereotypa utbildnings- och praktikval.
• Verka för att öka insatserna för att uppnå jämställda resultat i grundskolan.
• Verka för ökade insatser för att stötta föreningsliv och icke-formell utbildningssektor.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
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4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på
lika villkor.
Målbeskrivning
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att få omsorg på lika
villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av obetalt hemarbete inom ett heterosexuellt
par i ett hushåll, utan avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå.
Målet omfattar även obetalt hemarbete, omsorg av barn, äldre och andra närstående. Målet
inbegriper både den som ger omsorg och den som tar emot den. Med hemarbete avses det hushålls- och underhållsarbete som utförs i hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är
obetaldomfattas av delmål fem, jämställd hälsa.
Rekommendationer
• Uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldraförsäkring samt tillfällig föräldrapenning vid
vård av sjukt barn.
• Verka för att erbjuda utbildningsinsatser med ett jämställt perspektiv på föräldraskap och
barns uppväxtvillkor för föräldrar och blivande föräldrar.
• Verka för att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
• Underlätta för medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

5. Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och ska
erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Målbeskrivning
Delmålet hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell hälsa och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service
till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar
målet sikte på offentligt finansierad omsorg.
Rekommendationer
• Verka för att skapa en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på
arbetsplatser.
• Verka för att minska den psykiska ohälsan bland kvinnor och män, flickor och pojkar.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
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6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Målbeskrivning
Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt våld och hot om våld
som riktas mot kvinnor och flickor. Delmålet omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck
samt prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.
Det andra ledet i delmålet om kroppslig integritet handlar om kvinnors och flickors rätt och
möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Delmålet omfattar
också mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet.
Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Vidare omfattas att motverka kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen, i medier, pornografi
och reklam som syftar till att återskapa föreställningar om kvinnors underordning. I målet ingår
även trakasserier, hot och annat våld som sker på Internet och i digitala kanaler. Delmålet är
mer omfattande än vad som räknas till begreppet våld i nära relationer.
Rekommendationer
• Verka för att vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot
kvinnor.
• Arbeta för att säkerställa rutiner för tidigt upptäckt av våldsutsatthet.
• Verka för att förbättra tillgången till skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
• Verka för en effektivare brottsbekämpning.
• Verka för att stärka kunskaps- och metodutvecklingen.
• Utveckla ett nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
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Jämställdhetsintegrering som strategi innebär ett ständigt
förändringsarbete. För att ett jämställdhetsperspektiv ska
införlivas i en verksamhets beslutsfattande krävs ett systematiskt och långsiktligt arbete. Jämställdhetsperspektivet i
beslutsprocesser är en förutsättning för att målet om en
jämställd verksamhet ska uppnås 2024.
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Så här ska vi göra för att nå en
jämställdhetsäkrad verksamhet

1. Planera
Planera förändringen. Alla nämnder och styrelser ska redovisa förbättringsområden i verksamhetsplaneringen:
1.
2.
3.
4.

Vad – börja med att kartlägga verksamheten och beskriva problemet. Ta fram könsuppdelad
statistik, mätningar och annat som ger en tydlig bild av förbättringsområden.
Varför – beskriv varför ändringen ska ske, vad är anledningen? Vad ska åstadkommas? Ta
fram prioriterade områden.
Hur – utifrån de prioriterade förbättringsområdena formulera mål och aktiviteter i den
ordinarie verksamhetsplaneringen.
Vem – bestäm vem är ansvarig för respektive åtgärd eller förändring.

2. Genomföra
Genomför förändringen och följ arbetet noga. Säkerställ i verksamhetsplaner vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Jämställdhetsanalyser ska vara en naturlig del i
Kalmar kommunkoncerns samtliga verksamheter.

3. Analysera och utvärdera
Utvärdera mål, indikatorer och genomförda aktiviteter. Detta bör kombineras med att undersöka vilka effekter som aktiviteterna medfört och hur de bidragit till måluppfyllelse ur ett jämställdhetsperspektiv. Avrapportering ska ske till nämnd och styrelse.

4. Utveckla
Att löpande se över och revidera verksamhetens processer och rutiner är en viktig del i det ständiga förbättringsarbetet. Analysera det som inte blev lika bra och gör en ny planering. Lärandet
utgör ett stöd för att analysera förutsättningarna, följa utvecklingen, kritiskt granska verksamheten och kommunicera erfarenheter. Vad ska göras för att hela tiden erbjuda en jämställd
verksamhet till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet?
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KÖNSUPPDELAD STATISTIK
Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors, mäns,
flickors och pojkars situation är en förutsättning för att
kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. Därför ska
kön vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken.
Könsuppdelad statistik synliggör kvinnor och mäns
förutsättningar, livsvillkor och behov.
Individbaserad statistik ska

• vara insamlad, analyserad och presenterad efter
kön samt
• spegla jämställdhetsfrågor och problem i samhället.
Statistiken måste även leda vidare till analyser, mål och
åtgärder för att vara meningsfull.

NYCKELTAL
• Nyckeltalen ger viktig
bakgrundsinformation för
planering och utvärdering
av verksamheter.
• Hur väl stämmer resurserna med uppdraget, de
lokala målen och behovet
av stöd, service, vård och
omsorg?
• Vilka resultat ger verksamhetens insatser i
förhållande till målen och
kostnaderna?

Jämställdhetspris
Kalmar kommun delar årligen ut ett jämställdhetspris samt ett internt jämställdhetspris bland
kommunens anställda. Med prisen vill Kalmar kommun belöna en person, grupp eller verksamhet som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för ökad jämställdhet. Syftet med prisen är att
uppmärksamma och sprida goda jämställdhetsinsatser och på så sätt inspirera fler att påbörja,
utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete.

Några kriterier
• Arbetar aktivt med jämställdhet på ett sätt som gett synliga effekter.
• Visar hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i utvecklingen av nya processer, produkter eller tjänster.
• Bidrar till att öka kunskapen om jämställdhet.
• Är en förebild och inspiration för andra verksamheter.
• Har infört särskilda satsningar på jämställdhetsarbete.
• Sökande ska vara verksam i kommunen.
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Ett jämställt Kalmar län
Kalmar kommun är ansluten till Länsstyrelsens i Kalmar läns regionala strategi, ”Ett jämställt
Kalmar län 2017 – 2027”. Anslutningen innebär att Kalmar kommun aktivt och systematiskt ska
utveckla arbetet med jämställd verksamhet samt att Kalmar ska vara en jämställd kommun. Genom avsiktförklaringen får Kalmar kommun tillgång till nätverk, verktyg, kompetenshöjande
insatser och stöd som kan användas för att utveckla jämställdhetsarbetet i verksamheterna.
Strategins ambition är att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på regional
nivå samt att den ska fungera som en plattform för det lokala arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Målgruppen för länsstyrelsens strategiarbete är framförallt offentliga aktörer som
kommun, landsting och statliga myndigheter.
Länsstyrelsen ska tillsammans med regionala och lokala aktörer bilda flera nätverk som utvecklar samverkan, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och metoder för att skapa ett jämställt
Kalmar län. Nätverken ger möjligheter till sektorsövergripande samarbeten och samverkan.
Dessutom möjliggörs en bättre helhetsbild över utvecklingen i länet och kommunerna.
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Ordlista
Jämställdhet
Jämnställdhet beskriver förhållandet mellan kvinnor och män. Jämställdhet
handlar om att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
inom alla områden i samhället. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.
Jämlikhet
Jämlikhet innebär att alla individer är lika mycket värda och har samma rättigheter
och möjligheter.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå målet om jämställdhet. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå all verksamhet, på alla nivåer och inom
alla områden. Jämställdhetsfrågorna ska ingå som en självklar del i allt arbete.
En viktig grund är att synliggöra kvinnors och mäns olika förhållanden genom
könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser.
Kön och genus
Kön och genus är benämningar på det biologiska och sociala könet.
Kön är ett sätt att kategorisera människor som kvinnor eller män. Kön avses ofta
det biologiska och juridiska kön som används vid exempelvis könsuppdelad
statistik. Genus avser kulturella och socialt betingade föreställningar om hur
kvinnor och män är eller bör vara eller vad som benämns som kvinnliga respektive
manliga egenskaper med utgångspunkt i könstillhörigheten.
Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte något definitivt,
utan något som ständigt förändras och skiljer sig mellan tidsperioder och kulturer.
Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetsperspektiv finns med i all verksamhet och i det dagliga arbetet med
våra ordinarie lednings- och styrningssystem, från förslag till genomförande och
utvärdering. När ett jämställdhetsperspektiv integreras i verksamheten säkerställs
likvärdig service, resursfördelning och inflytande för kvinnor och män, flickor och
pojkar. Verksamheten bidrar därmed till att uppnå jämställdhet i samhället.
Jämställdhetsanalys
Jämställdhetsanalys är en kartläggning av verksamheten. Resultat och analys
jämförs med uppställda jämställdhetsmål samt vilka konsekvenser olika åtgärder
eller beslutsalternativ får för kvinnor respektive män.

16

”

Jämställdhet skapas i varje
vardaglig handling.

”

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar
0480–45 00 00

kommun@kalmar.se

