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Till
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Svar på remiss om program för ett jämställt
Stockholm 2018-2022

Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på stadsledningskontorets förslag
till beslut om program för ett jämställt Stockholm 20182020.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Clarisa Eliasson
HR-chef

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit del av stadsledningskontorets förslag till
beslut angående kommunstyrelsen uppdrag från 2015 att utarbeta
en handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen.
Stadsledningskontoret föreslår att stadens styrdokument för
jämställdhetsfrågor benämns program för ett jämställt Stockholm
istället för handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen.
Stadsledningskontorets förslag till program ska fungera som
övergripande vägledning när nämnder och bolagsstyrelser planerar
sitt arbete för att bättre nå visionen om Ett Stockholm för alla med
fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning
HR avdelning
Fagerstagatan 15
16353 Spånga
clarisa.eliasson@stockholm.se
stockholm.se

Stadsledningskontorets förslag till beslut är att program för ett
jämställt Stockholm 2018-2022 godkänns enligt bilaga 1 samt att
Stockholm Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla
bolagsstyrelser i uppdrag att genomföra program för ett jämställt
Stockholm i enlighet med bilaga 1. Förvaltningen har inga
invändningar till stadsledningskontorets förslag till program.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har i budget för 2015 fått i uppdrag att utarbeta
ett program med utgångspunkt i den europeiska deklarationen om
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå,
CEMR-deklarationen. Programmet ska redogöra för stadens arbete
med jämställdhetsintegrering och genusbudgetering och innehålla
förslag på kompetenshöjande insatser för stadens nämnder och
bolagsstyrelser. Samtliga stadsdelsnämnder, facknämnder samt
Stockholms Stadshus AB, Kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor, RFSU Stockholm, Sveriges Kvinnolobby,
Unifem Stockholm, Glöm Aldrig Pela Fadime, Unizon, RIFFI
Stockholm, Män för jämställdhet, samt Rädda barnen har fått
ärendet i remiss av stadsledningskontoret.
Ärendet
Kommunstyrelsen har i budget för 2015 fått i uppdrag att utarbeta
en handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen.
Stadsledningskontoret föreslår att stadens styrdokument för
jämställdhetsfrågor benämns program för ett jämställt Stockholm
istället för handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen.
Stadsledningskontorets förslag till program ska fungera som
övergripande vägledning när nämnder och bolagsstyrelser planerar
sitt arbete för att bättre nå visionen om Ett Stockholm för alla med
fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
I programmets första del beskrivs bakgrund till vilka utmaningar
Stockholm har för att uppnå jämställdhet och vad staden strävar
efter inom området.
Den andra delen fastställer sju fokusområden som är prioriterade för
staden att arbeta med. De utgår från de sex nationella
jämställdhetsmålen, med tillägg av ett fokusområde som behandlar
stadens offentliga service.
Programmets fokusområden
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. Jämn fördelning av det obetalade hem- och omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
7. Stadens välfärd och service ska vara likvärdig för kvinnor
och män, flickor och pojkar
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Den tredje delen av programmet beskriver ansvarsfördelning och
övergripande arbetssätt samt hur uppföljningen ska göras.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom HR-avdelningen i samråd med
avdelningen för analys och kvalitet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot Stadsledningskontorets
förslag till beslut.
Bilagor
1. Stadsledningskontorets förslag till beslut med tillhörande
bilaga 1.
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