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§ 49
Remiss av förslag – Plan för jämställdhet
(KSKF/2017:658)
Beslut
1. Uppföljningsrapporten avseende den tidigare handlingsplanen På spaning efter
jämställdheten 2011-2015, antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2011, §
238, inklusive uppföljning av arbetet med jämställdhet i Eskilstuna kommuns
förvaltningar och bolag 2016-2017, läggs till handlingarna.
2. Förslaget till ny Plan för jämställdhet, för remiss till samtliga nämnder,
bolagsstyrelser, råd, beredningar och utskott, godkänns.
3. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
19 februari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret i
samverkan med strategiskt nätverk för hållbar jämställdhet, som består av lokala
processledare för hållbar jämställdhet från samtliga förvaltningar och bolag i
kommunkoncernen, har tagit fram ett förslag till ny plan för Eskilstuna kommuns
arbete med jämställdhet. Jämställdhetsberedningen har varit referensgrupp för arbetet
med förslaget till plan.
Planen föreslås vara Eskilstuna kommuns handlingsplan för att uppfylla den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå, CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and
Regions), vilken kommunfullmäktige ställde sig bakom den 30 oktober 2008, § 198.
Förslaget till Plan för jämställdhet fokuserar på arbetet med jämställdhetsintegrering,
men berör även arbetet med jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv och arbetet mot
mäns våld mot kvinnor, i enlighet med artiklarna 11 och 22 i CEMR-deklarationen.
I samband med arbetet med förslaget till ny Plan för jämställdhet har en uppföljning
av den nuvarande handlingsplanen På spaning efter jämställdheten 2011-2015, som
antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2011, § 238, genomförts.
Förslaget till Plan för jämställdhet anger färdriktningen och ambitionsnivån för
Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet. Den innehåller konkreta mål, riktlinjer,
strategier och metoder för att Eskilstuna ska behålla tätpositionen bland landets
kommuner avseende jämställdhet. Förslaget till plan fokuserar
jämställdhetsintegreringsarbetets koppling till kommunens ordinarie styrning och
ledning.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

Sida

Sammanträdesdatum

2(3)

2018-03-13

Målen för jämställdhet är inriktningsmål, de förverkligas i kommunens olika
verksamheter och sakområden. Nämnder och bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag
ända ner till avdelnings- och enhetsnivå, ska omsätta och implementera
jämställdhetsmålen i sitt ordinarie uppdrag - i ordinarie ledning, styrning och
verksamhetsutveckling. Inga krav ställs därför, enligt förslaget till ny plan, på att
nämnder och bolagsstyrelser måste anta särskilda övergripande planer för
jämställdhetsintegreringsarbetet.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till ny handlingsplan remitteras till
samtliga nämnder, bolagsstyrelser, råd, beredningar och utskott. Förslaget bör även
diskuteras i berörda styrgrupper, processutvecklingsgrupper och stödprocesser.
Finansiering
Nämnder och styrelser ska avsätta ordinarie resurser för jämställdhetsarbetet och
medel för kompetensutveckling inom jämställdhet. Ibland kan särskilda insatser
behöva göras för att nå målen om jämställdhet och då kan nämnder och
bolagsstyrelser behöva avsätta särskilda medel för jämställdhetsarbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) och Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och yrkar på
ett tillägg enligt följande:
Att varje remissinstans i sitt remissyttrande ska ge en uppskattning av vilka ekonomiska kostnader
eller vinster en implementering av planen kan förväntas ge i deras verksamhet.
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) och Ingrid Escobar (-) yrkar avslag på Kim
Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
 Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att avslå Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkande.
Ordföranden finner inledningsvis att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
kommunledningskontorets förslag. Därefter föreslår han en propositionsordning som
innebär att han ställer avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande mot bifall till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att Kim
Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Eskilstuna kommunkoncern, det vill säga:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunrevisionen
Valnämnden
Eskilstuna Kommunföretag AB
Destination Eskilstuna AB
Eskilstuna Energi & Miljö AB
Eskilstuna Logistik & Etablering AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)
Berörda råd, beredningar och utskott i Eskilstuna kommunkoncern, det vill säga:
Rådet för interkulturella frågor
Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala landsbygdsrådet
Kommunala minoritetsrådet
Trygga Eskilstuna
Ungdomsrådet
Jämställdhetsberedningen
Personalutskottet
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