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Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram 2014-2020 samlar kommunens cen-
trala åtgärder för att främja jämställdhet under den aktuella perioden.   
Programmet baseras på internationella överenskommelser, den nationella jäm-
ställdhetspolitiken, vision för Kalmar kommun och lokala förutsättningar. 

Bakgrund 

Internationella överenskommelser 
FN:s kvinnokonvention (CEDAW) är konventionen om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor. Konventionen är en av nio ”kärnkonvention-
er” som berör de mänskliga rättigheterna. Sverige ratificerade kvinnokonvent-
ionen 1980 vilket innebär att Sverige har en skyldighet att följa konventionens 
innehåll. Kommuner har ett stort ansvar för det praktiska genomförandet. 
 
Jämställdhet har varit en av EU:s målsättningar på policynivå ända sedan 
bildandet. EU kommissionen aktuella strategi för jämställdhet mellan kvinnor 
och män under perioden 2010-2015 anger fem prioriteringar; ekonomisk själv-
ständighet, lika lön för lika arbete och arbete av lika värde, jämställdhet i be-
slutsfattande, stopp för könsrelaterat våld samt främjande av jämställdhet utan-
för EU. 
 
CEMR, de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation 
har utarbetat en deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå. Dekla-
rationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jäm-
ställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verk-
samheten. Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv belyser deklarationen: 
 
• Kommuners politiska beslutsfattande roll 
• Utbud av service och tjänster 
• Arbetsgivarroll och personalpolitik 
• Ekonomisk verksamhet 
• Upphandling av varor och tjänster 
• Könsrelaterat våld och människohandel 
• Samhällsplanering och hållbar utveckling 

De nationella jämställdhetspolitiska målen 
Riksdagen beslutade i mars 2006 om övergripande mål och delmål för jäm-
ställdhetspolitiken. Det övergripande målet är: 
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•  Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv.  

 
De fyra delmålen är: 
• Jämn fördelning av makt och inflytande 
• Ekonomisk jämställdhet 
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Lagstiftning 
Kommunens verksamhet regleras främst i kommunallagen. Enligt 2 kap. 2§ i 
denna lag ska kommuner behandla alla sina medlemmar lika, om det inte finns 
särskilda skäl för något annat. Det innebär att det inte är tillåtet att särbehandla 
vissa kommunmedlemmar eller grupper på annat än objektiv grund. 
 
Diskrimineringslagen reglerar kommunens ansvar att motverka diskriminering. 
Kommunen är en stor arbetsgivare och har enligt diskrimineringslagen ansvar 
att var tredje år arbeta fram en jämställdhetsplan med aktiva åtgärder för att 
upptäcka och utjämna eventuella osakliga löneskillnader.  
 
Kommunens verksamhet styrs i stor utsträckning av de s.k. speciallagarna som 
formellt kan styra kommunens jämställdhetsarbete. Inom speciallagstiftningen 
finns det områden som mer eller mindre berörs av de jämställdhetspolitiska 
målen. De områden som primärt berörs är skollagen, socialtjänstlagen, hälso- 
och sjukvårdslagen och plan- och bygglagen. 

Struktur och mål för Kalmar kommun 2014-2020 
Utgångspunkterna för Kalmar kommuns jämställdhetsarbete är att jämställdhet 
är en fråga om rättvisa och demokrati, men det är också en drivkraft för till-
växt, hållbar utveckling och kvalitet i våra verksamheter. Det är alltså en fråga 
som omfattar den politiska rollen, vår verksamhet i förhållande till invånare 
och den interna organisationen i rollen som arbetsgivare.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationell och nationell styrning inom jämställdhetsområ-
det 
 

Diskrimineringslagen CEMRs deklaration 

Kalmar kommuns jämställdhetsprogram 

Jämställdhetsplaner Verksamhetsmål 

Den jämställda organisationen Den jämställda verksamheten 
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Jämställdhetsmål för Kalmar kommun 
Det övergripande målet för jämställdhet i Kalmar kommun är detsamma som 
det nationella målet för jämställdhetspolitiken. 

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. 
Utifrån detta arbetar Kalmar kommun med de fyra nationella delmålen: 
 
• En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. 

 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva sam-
hällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.  
 
En jämn fördelning av makt och inflytande är en demokratifråga och en 
förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att forma vill-
koren för beslutsfattandet och påverka samhällsutvecklingen.  
 
Delmålet omfattar både det demokratiska och det ekonomiska beslutsfat-
tandet – det gäller demokratiskt valda församlingar och styrelser och le-
dande positioner i offentliga och privata företag. Men också deltagande i 
medborgerliga processer såsom samrådsförfarande, brukardialoger och lik-
nande. 
 

• Ekonomisk jämställdhet.  
 

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbild-
ning och betalt arbete som ekonomisk självständighet livet ut.  
 
Ekonomisk självständighet är en förutsättning för att kvinnor och män ska 
kunna ha kontroll över sina liv och fatta självständiga beslut. Att svara för 
sin egen försörjning är det viktigaste steget i det avseendet. 
 
Delmålet inbegriper samma möjligheter och förutsättningar för kvinnor och 
män i fråga om tillgång på arbete och samma möjligheter och villkor i fråga 
om såväl- anställnings-, löne-, och andra arbetsvillkor som utvecklingsmöj-
ligheter i arbetet också i ett livscykelperspektiv. Det avlönade arbetet ska 
också innebära ekonomisk trygghet och självständighet under pensionsåren. 
Området omfattar också utbildningen där de könsbundna studievalen ger 
effekt för högskoleutbildning och yrkesval. 

 
• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

 
Kvinnor och män i Kalmar ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha 
möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.  
 
Fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor och 
män har ett nära samband med kvinnors möjligheter att delta fullt ut på ar-
betsmarknaden, liksom kvinnors och mäns möjligheter att förena föräldra-
skap och omsorgsansvar med yrkesarbete. 
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Delmålet inbegriper både arbetsfördelningen av det oavlönade hushållsar-
betet och omsorgen av barn, äldre och anhöriga med omsorgsbehov av 
andra skäl. 

 
• Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra 

 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 
 
Mäns våld mot kvinnor berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Mäns 
fysiska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor utgör ett allvarligt hinder för 
jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Föru-
tom att skydda och bistå dem som utsätts måste de bakomliggande värde-
ringarna och attityderna konfronteras. 

Den jämställda verksamheten 
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. 
 
Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att nå mål och vis-
ionen. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas 
i alla led av beslutsprocessen och att de aktörer som normalt sett deltar i be-
slutsprocessen har ansvar för att så sker. För ett effektivt arbete med jämställd-
hetsintegrering krävs att alla aktörer i den kommunala verksamheten tar ansvar 
för att beakta jämställdhet i sin verksamhet. En annan förutsättning är att aktö-
rernas ansvar för och roller i jämställdhetsarbetet är tydliga. En framgångsfak-
tor är också att det finns stöd och samordning.  
 
Jämställdhetsintegrering kan kompletteras med särskilda åtgärder för att nå 
målen. 

Följande gäller i alla kommunala verksamheter: 
• För att säkerställa processen med jämställdhetsintegrering ska det finnas en 

jämställdhetsutvecklare centralt placerad i varje förvaltning och bolag. 
Funktionen har ansvar för att stödja och följa upp arbetet med jämställd-
hetsmålen och implementering och uppföljning av riktlinjer. Detta förutsät-
ter att jämställdhetsutvecklaren har goda kunskaper om jämställdhet kopplat 
till respektive verksamhetsområde. 

 
• All statistik som rör individer ska genomgående presenteras, kommenteras 

och analyseras efter kön. 
 
• Analyser av kvinnors och mäns, flickors och pojkars situation och villkor 

ingår i beslutsunderlag  
 
• Konsekvenser av förslag/förslag till beslut analyseras med hänsyn till jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män 
 
• Jämställdhetsperspektivet integreras i all uppföljning 

 
 



 5 (7) 
 
 
Förvaltningar och bolag ska varje år upprätta detaljerade mål och aktiviteter i 
Hypergene för att säkerställa en jämställd verksamhet. 

Den jämställda organisationen 
I personalprogram för Kalmar kommun uttrycks våra ambitioner kring en jäm-
ställd organisation på följande sätt; 
 
”Kalmar kommun ska vara en av de mest attraktiva, utvecklande och effektiva 
arbetsplatserna i landet. Vi vill att alla arbetsplatser i Kalmar kommun karaktä-
riseras av jämställdhet, medbestämmande, samverkan, flexibilitet, utveckling 
och frihet.” 
 
”Jämställdhet mellan könen är en självklar princip inom Kalmar kommun. Vi 
vill komma ifrån den traditionella uppdelningen i kvinno- och mansyrken.” 
 
”Kvinnor och mäns erfarenheter och kompetenser ska värderas likvärdigt och 
det är viktigt att vi har chefer av båda könen. Kalmar kommun vill att du som 
anställd och är förälder ska ha goda förutsättningar att kombinera din yrkesroll 
med rollen som förälder. ” 
 
Kalmar kommuns personalprogram har tillsammans med Diskrimineringslag-
stiftningens delar om arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder legat till grund 
för de områden som programmet särskilt betonar för att vi ska utveckla en 
jämställd organisation 

Arbetsförhållanden (4-6§§)1 
Arbetsmiljön och arbetsförhållanden i Kalmar kommun ska anpassas till varje 
anställd oavsett kön. Heltidsanställningar ska eftersträvas och ofrivilliga del-
tidsanställningar avskaffas och timanställningar minimeras. 

Förvärvsarbete och föräldraskap (5§) 
I Kalmar kommun underlättar vi för både kvinnor och män att förena för-
värvsarbete med föräldraskap. 

Trakasserier ((6§) 
I Kalmar kommun råder nolltolerans avseende kränkande behandling, sexuella 
trakasserier på grund av kön.  
I Kalmar kommun har chefer och ledare ansvar för att förebygga och för-
hindra sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.  

Rekrytering (7 och 9§§) 
Kalmar kommun verkar för att alla ska kunna söka lediga arbeten oavsett kön. 
När det på en arbetsplats inte råder jämn könsfördelning i en viss typ av arbete 
eller arbetstagarkategori ska vi särskilt anstränga oss för att få sökande av det 
underrepresenterade könet. I Kalmar kommun eftersträvar vi en jämn fördel-
ning av kvinnor och män inom kommunens befattningar och områden. 

                                                 
1 Samtliga paragrafhänvisningar avser Diskrimineringslagens Kapitel 3 som omfattar aktiva 
åtgärder. 
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Utbildning och kompetensutveckling (8§) 
Kalmar kommun använder utbildning och kompetensutveckling som verktyg 
för att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av 
arbeten och inom olika kategorier av arbetstagare. 
Samtliga medarbetare i Kalmar kommun ska få ta del av kompetensutveckling, 
utbildning och fortbildning samt ges möjligheter till verkligt inflytande och 
delaktighet. 

Lönefrågor (10-12§§) 
Lönediskriminering ska inte förekomma och osakliga löneskillnader som har 
samband med kön ska upptäckas och åtgärdas. I Kalmar kommun genomför 
kommunledningskontoret lönekartläggningar av förvaltningarna vart tredje år. 
 
I de fall det behövs upprättas en handlingsplan för jämställda löner. De kom-
munala bolagen med 25 anställda eller fler genomför lönekartläggningar med 
samma intervall som gäller för förvaltningarna. 
 
Förvaltningar och bolag ska vart tredje år upprätta en skriftlig plan för sitt jäm-
ställdhetsarbete inom det personalpolitiska området – en jämställdhetsplan. 
Planen ska innehålla mätbara mål och aktiviteter som skall integreras i det or-
dinarie budgetsystemet. 

Uppföljning av jämställdhet 
Uppföljning bidrar i sig till utveckling och det är därför viktigt att följa upp 
jämställdhetsarbetet. Trots att jämställdhet är ett eget sakområde ligger genom-
förandet i huvudsak inom ramen för andra områden inom den kommunala 
verksamheten, som till exempel socialtjänsten, barn och utbildning, kultur- och 
fritid, samhällsplaneringen etc. Könsuppdelad statistik är en nödvändighet för 
att göra det möjligt att kvalitetssäkra styrningen av arbetet mot målen och där-
för har en policy för könsuppdelad statistik utarbetats. Utöver könsuppdelad 
statistik i all uppföljning som baseras på individstatistik mäts utvecklingen i 
indikatorer som är kopplade till målen. 

Sammanhållen uppföljning av jämställdhet 
Jämställdhetsprogrammet ska följas upp utifrån de jämställdhetspolitiska målen 
i ett kommunperspektiv en gång per mandatperiod. Den uppföljningen syftar 
till att ge en övergripande bild av utvecklingen och resultat för invånare i Kal-
mar kommun.  
 
Handlingsplaner för hur förvaltningar och bolag arbetar med målen arbetas 
årligen fram i samband med det ordinarie budgetarbetet och dokumenteras i 
Hypergene.  Den jämställda verksamheten följs upp årligen i årsredovisningen. 
Uppföljningen syftar till att ge en övergripande bild av utvecklingen och resul-
tat i Kalmar kommun i ett verksamhetsperspektiv. 
 
Den jämställda organisationen ska följas upp utifrån målen kopplat till det om-
rådet en gång var tredje år för att följa tidsintervallet i lagstiftarens plankrav. 
Den uppföljningen syftar till att ge en övergripande bild av utvecklingen och 
resultat för Kalmar kommun i ett arbetsgivarperspektiv.  
 
För att ta del av indikatorerna, se bilaga till jämställdhetsprogrammet. 
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Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för det övergripande jämställ-
hetsarbetet, för uppföljning av jämställdhetsarbetet och ansvarar också för det 
opinionsbildande arbetet. 
 
Kommunstyrelsen har att årligen utse mottagare av Kalmar kommuns  
jämställdhetspris. 
 
Kommunstyrelsens personaldelegation har det politiska ansvaret för det 
övergripande jämställdhetsarbetet inom det personalpolitiska området och har 
att årligen utse mottagare av Kalmar kommuns interna jämställdhetspris 
 
Kommunledningskontoret svarar för övergripande utvecklings- uppfölj-
nings- och samordningsinsatser. Förvaltningen ska bistå med stöd, rådgivning 
och information till övriga förvaltningar och kommunala bolag samt för om-
världsbevakning inom jämställdhetsområdet. 
 
 
Nämnder och kommunala bolagsstyrelser ansvarar för beslut, genomfö-
rande och uppföljning av insatser för ökad jämställdhet i respektive verk- 
samhet. 
 
Förvaltningschefer och VD i kommunala bolag har ett särskilt ansvar för 
att jämställdhetsarbetet bedrivs enligt Kalmar kommuns jämställdhetsprogram 
och gällande lagstiftning. 
 
Ledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. 
 
Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsar-
betet. 
  
Politiskt förtroendevalda ska i sin roll som arbetsgivare uppträda som tydliga 
representanter för kommunens hållning i jämställdhetsfrågor. 
 
Varje förvaltning och kommunalt bolag ska ha en jämställdhetsutvecklare 
centralt placerad i organisationen 
 
Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar för ett 
Effektivt jämställdhetsarbete.  
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