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Modellkommun för jämställdhet 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ansöka hos Sveriges Kommuner och Regioner om att bli en
modellkommun för jämställdhet.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gått ut med en inbjudan
till utvecklingsarbete för jämställd välfärd, modellkommuner, till
kommuner.
Modellkommuner syftar till att genom ett strukturerat
erfarenhetsutbyte utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.
Arbetet syftar även till att säkerställa jämställda välfärdstjänster för
kvinnor och män, flickor och pojkar genom att förbättra systemen för
styrning, ledning och uppföljning.
Från varje kommun deltar ledande politiker och chef, samt
nyckelpersoner som strateg eller utvecklingsledare.
Avgiften för att delta är 50 000 kronor per kommun. Satsningen på
Modellkommuner 2021–2023 finansieras delvis genom stöd av
regeringen och samordnas av SKR.

Underlag för beslutet



Postadress

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29, Ansökan om
att bli en Modellkommun
Inbjudan till utvecklingsarbete för jämställd välfärd från
Sveriges kommuner och Regioner 2021-03-15

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Ärendet
Bakgrund
I Modellkommuner arbetar två eller tre kommuner tillsammans i ett
strukturerat erfarenhetsutbyte för att utveckla sitt arbete med
jämställdhetsintegrering. Syftet är att säkerställa jämställda
välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och
pojkar. Konceptet bygger på etablerade framgångsfaktorer från
organisationer som kommit långt med jämställdhetsintegrering. Ett
ömsesidigt lärande tas tillvara genom att implementera
förbättringsarbeten i systemen för styrning, ledning och uppföljning.
Från varje kommun deltar ledande politiker och chef med mandat att
driva förbättringsarbete, samt nyckelpersoner som strateg eller
utvecklingsledare. Kommunerna har stöd i sitt arbete av en tidigare
deltagare i konceptet, en mentor.
Jämställdhetsintegrering bidrar till högre kvalitet i verksamheten, till
arbetet med Agenda 2030 och till implementeringen av den
europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal nivå (CEMRdeklarationen).
Den nya omgången av Modellkommuner/Modellregioner pågår från
13-14 september 2021 till mars 2023. Fram till den 1 juni 2021 kan
kommuner och regioner anmäla sitt intresse av att delta.
För att delta i utvecklingsarbetet krävs att kommunen:








har fattat ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering, t.ex.
att kommunen har undertecknat den europeiska
deklarationen för jämställdhet på lokal och kommunal nivå
(CEMR-deklarationen)
deltar med politiker, hög chef och nyckelperson
planerar och genomför lärandeträffar
planerar, testar, utvärderar och implementerar
förbättringsarbeten
rapporterar resultat till SKR
deltar som mentor i en följande omgång av Modellkommuner.

Föredragning
Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och ett viktigt
område för att uppnå jämlika livsvillkor. I augusti 2018 beslöt Lunds
kommunfullmäktige att utnämna Lund till en stad för mänskliga
rättigheter. En MR-stad kännetecknas av att kommunen, företag och
organisationer tillämpar internationella normer för mänskliga
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rättigheter genom att vidta positiva åtgärder för att säkerställa att
mänskliga rättigheter skyddas. Som en MR-stad utgår Lunds arbete
med jämställdhet från FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor.
Program för social hållbarhet som kommunfullmäktige antog i
augusti 2020 innehåller sex prioriterade områden med mål varav ett
är Jämställdhet – Kvinnor, män och Icke-binära ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv.
Lund saknar idag ett systematiskt arbete för jämställdhet vilket är
nästa steg för att uppnå målen i program för social hållbarhet. I SKR:s
modellkoncept får deltagarna hjälp att integrera jämställdhet i sin
styrning och ledning på ett systematiskt sätt. Metoden som används
kallas jämställdhetsintegrering. Metoden bidrar till högre kvalitet i
verksamheten, till arbetet med Agenda 2030 och till
implementeringen av den europeiska deklarationen för jämställdhet
på lokal nivå (CEMR-deklarationen) som Lund undertecknade år
2012.
Lunds kommun har anslutit sig till Ett jämställt Skåne som är Skånes
jämställdhetsstrategi vilken Länsstyrelsen i Skåne ansvarar för. I
strategin finns de prioriterade målen för jämställdhet i Skåne och en
beskrivning av hur målen kan uppnås utifrån skånska
förutsättningar.
Kommunkontoret föreslår att Lunds kommun ansöker om att delta i
arbetet med SKRs koncept Modellkommuner för att få stöd att bygga
upp ett systematiskt arbete med jämställdhet i syfte att uppnå målen
i Program för social hållbarhet.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
Ärendet påverkar barn positivt eftersom forskning visar att kvinnors
situation och välmående som mödrar påverkar barns utveckling. Att
kvinnor och flickor får fler möjligheter till att påverka och får
ytterligare makt över sina egna liv genom ett aktivt
jämställdhetsarbete inverkar positivt på barns utveckling.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en kostnad om 50 000 kr för deltagaravgift som
föreslås bekostas inom kommunstyrelsens ram.
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Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Sveriges Kommuner och Regioner
För kännedom:
Kommunkontoret

