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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-10-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 301

Revidering av rikt linje för Uppsala kommuns
jämställdhetspris

KSN-2020-02527

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att anta reviderad riktlinjeför Uppsala kommuns jämställdhetspris.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 20 september 2017 § 185 att anta riktlinje för Uppsala
kommuns jämställdhetspris. Beslutet var ett led i att uppmärksamma, främja och
stärka intern verksamhetsutveckling samt kommunens jämställdhetsarbete.

Riktlinjen som reglerar jämställdhetspriset föreslås uppdateras och anpassas till
nuvarande styrning och revideras för att bli mer stringent och tydlig. Den föreslagna
revideringen syftar till att öka förståelsen för prisets syfte och processer och stärka
stödet till verksamheter under nomineringsförfarandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2020
Bilaga 1, förslag till reviderad riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris
Bilaga 2, befintlig riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris

Yrkande

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Revidering av riktlinje för Uppsala kommuns 
jämställdhetspris  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta reviderad riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 20 september 2017 § 185 att anta riktlinje för Uppsala 
kommuns jämställdhetspris. Beslutet var ett led i att uppmärksamma, främja och 

stärka intern verksamhetsutveckling samt kommunens jämställdhetsarbete.  

Riktlinjen som reglerar jämställdhetspriset föreslås uppdateras och anpassas till 

nuvarande styrning och revideras för att bli mer stringent och tydlig. Den föreslagna 

revideringen syftar till att öka förståelsen för prisets syfte och processer och stärka 
stödet till verksamheter under nomineringsförfarandet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Uppsala kommuns 

jämställdhetsråd. Jämställdhetsperspektivet är beaktat i ärendet. Barn- och 
näringslivsperspektivet är bedöms inte vara relevanta i ärendet.  

Föredragning 

Jämställdhet är ett prioriterat område i Uppsala kommun. Den 4 februari 2016 
undertecknade kommunen CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för 

jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  För att inspirera och 
uppmärksamma, främja och stärka intern verksamhetsutveckling och vidareutveckla 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-08-28 KSN-2020-02527 

  
Handläggare:  

Kristina Eriksson, Milena Kraft 
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jämställdhetsarbetet i kommunen beslutade kommunstyrelsen att ett 
jämställdhetspris skulle inrättas.  

Bedömningen är att jämställdhetspriset fyller sitt syfte väl. Jämställdhetspriset har 
ökat medvetenheten om och synliggjort flera verksamheter och deras 
jämställdhetsarbete. Genom kommunövergripande kommunikationsinsatser har 

pristagarna, finalisterna och övriga nominerade uppmärksammats internt och externt 

och inspirerat den egna och andra verksamheter till fortsatt vidareutveckling av sina 
verksamheter och sitt jämställdhetsarbete.   

Det finns emellertid skäl till att se över och revidera riktlinjen för Uppsala kommuns 
jämställdhetspris. De revideringar som föreslås är av korrektur- och förståelsekaraktär 

och syftar till att uppdatera och aktualitetsanpassa riktlinjen till nuvarande styrning 

och mallar, samt göra riktlinjen mer konsekvent, stringent och tydlig i form och språk. 

Revideringarna förväntas bidra till att öka förståelsen för prisets syfte och processer 
samt stärka stödet till kommunens verksamheter under nomineringsförfarandet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att revidera riktlinjen medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2020 

• Bilaga 1, förslag till reviderad riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris 

• Bilaga 2, befintlig riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



 

 

Riktlinje för Uppsala 
kommuns jämställdhetspris 
  

 Datum: Diarienummer: 

Normerande styrdokument 2020-08-28 KSN-2020-02527 

 
Beslutsfattare:  

Kommunstyrelse  

 
Dokumentansvarig:  

Hållbarhetschef   
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Inledning 
Jämställdhet är ett prioriterat område globalt, nationellt och i Uppsala kommun. I 
september 2017 undertecknade Kommunstyrelsen den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå - CEMR-deklarationen.  

Riktlinjen är framtagen av Uppsala kommuns jämställdhetsråd på uppdrag av 
kommunstyrelsen.  

Syfte 

Syftet med Uppsala kommuns jämställdhetspris är att uppmärksamma inspirerande 
exempel och skapa incitament för verksamhetsutveckling genom att utveckla metoder 
och arbetssätt som främjar och stärker jämställdheten i Uppsala kommun.  

Syftet med riktlinjen är att öka förståelsen för prisets syfte och processer och stärka 
stödet till verksamheter under nomineringsförfarandet. 

Omfattning 

Den här riktlinjen gäller för Uppsala kommunkoncern.  

Verksamheterna nominerar sig själva via ansvarig chef genom ett 

ansökningsförfarande. Ansökan ska gälla det interna jämställdhetsarbetet. 

Modell för jämställdhetspriset 
Modellen är framtagen med utgångspunkt i grundprinciperna i riktlinjen för premiering 

och prisutdelning i Uppsala kommun som beslutades av kommunfullmäktige i 
december 2016.  

Pris 

Priset består av ett diplom och 25 000 kronor att använda för fortsatt 
jämställdhetsarbete och kompetensutveckling.  

Jury 

Juryn består av det kommunala jämställdhetsrådet. För att lyfta fler nominerade väljer 

juryn ut tre finalister innan slutlig prismottagare utses. Rådet har även möjlighet att 
lämna ett hedersomnämnande till en verksamhet eller en person som inte kan 

nomineras till priset. 

Kriterier för bedömning 

Nominerade verksamheter ska kunna påvisa ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån 

• Uppsala kommuns inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget,  

• CEMR-deklarationen, samt   

• Sveriges jämställdhetspolitiska mål och delmål.  
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Den nominerade verksamheten ska bidra till att främja och stärka jämställdheten i 
Uppsala kommun genom ett aktivt arbete som 

• engagerar och inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete, 

• ökar kunskapsnivån och medvetenheten om jämställdhet och dess positiva 
effekter, 

• motverkar fördomar, stereotyper och exkluderande normer om kön ur ett 
intersektionellt perspektiv, samt 

• visar på nytänkande samt är systematiskt och långsiktigt.  

 

Utöver ovan nämnda kriterier utgår bedömningen av den nominerade verksamheten 

från  

• Mål- och budgetuppfyllelse, samt 

• genomgång och kontroll av synpunkter och klagomål, anmälningar. 

Prisutdelning och kommunikation 

Mottagare av priset tillkännages och priset delas ut årligen i anslutning till den 8 mars.  

Interna och externa kommunikationsinsatser görs i syfte att skapa publicitet och 

uppmärksamma pristagaren, de övriga finalisterna och ett eventuellt 
hedersomnämnande. Pristagaren och övriga finalister medverkar till spridningen av 

sitt arbete.  

Definitioner och begrepp 
Intersektionalitet belyser hur sociala kategoriseringar som kön, sexualitet, klass, 

ålder, funktionalitet, etnicitet, religion, trosuppfattning etc. förhåller sig till och 
samverkar med varandra.  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, 

möjligheter och förutsättningar att forma samhället och sina liv.  

Normkritik handlar om att sätta fokus på normer som ger makt och att få syn på och 

ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningar om vad som är normalt och 

önskvärt.   

Lagbestämmelser och krav 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål (2005/06:155), nuvarande inriktningen av 
jämställdhetspolitiken (Skr. 2016/17:10) och diskrimineringslagen (2008:567). 

Ansvar 

Jämställdhetsrådet är ett samrådsorgan för kommunstyrelsen och ingående nämnder 
och styrelser med uppgift att öka medvetenheten om och arbetet med jämställdhet 

inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Jämställdhetsrådet har 

även till uppgift att förvalta priset och säkerställa att denna riktlinje följs på ett sådant 



Sida 5 (5) 

 

sätt att det uppfyller riktlinjens intention och rådets föreskrivna övriga uppgifter. Rådet 
ansvarar för jämställdhetspriset och för att förvalta och sprida riktlinjen.  

Relaterade dokument 
• Europeisk deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 

regional nivå (CEMR-deklarationen) 

• Föreskrifter för jämställdhetsrådet i Uppsala kommun 

• Policy för hållbar utveckling - Uppsala kommun 

• Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer  

• Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun 
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SULVHW�

'HILQLWLRQ�RFK�EHJUHSS
-lPVWlOOGKHW� -lPVWlOOGKHW�KDQGODU�RP�DWW�NYLQQRU�RFK�PlQ�VND�KD�OLND�UlWWLJKHWHU��
P|MOLJKHWHU�RFK�I|UXWVlWWQLQJDU�DWW�IRUPD�VDPKlOOHW�RFK�VLQD�OLY��

1RUPNULWLN� bU�HWW�YHUNW\J�RFK�HQ�PHWRG�VRP�KMlOSHU�WLOO�DWW�V\QOLJJ|UD RFK�LIUnJDVlWWD�
EHJUlQVDQGH�HOOHU�H[NOXGHUDQGH�QRUPHU��1RUPNULWLN LQQHElU�DWW�LIUnJDVlWWD�VMlOYD�QRUPHQ��RFK�
LQWH�GHW�VRP�DYYLNHU��RFK�GH�PDNWVWUXNWXUHU�VRP�GHQ�RPJHV�DY��$WW�V\QOLJJ|UD�QRUPHQ�RFK�
DNWLYW�MREED�I|U�HQ�I|UlQGULQJ�VNDSDU�HQ�PHU�LQNOXGHUDQGH�PLOM|�

,FNHELQlU ± (Q�SHUVRQ�VRP�LGHQWLILHUDU�VLJ�VRP�PHOODQ��ERUWRP�HOOHU�PHG�EnGD�
N|QVNDWHJRULHUQD�NYLQQD�PDQ�NDQ�NDOOD�VLJ�LFNHELQlU�

,QWHUVHNWLRQDOLWHW� ,QWHUVHNWLRQDOLWHW�KDQGODU�RP�KXU�I|UHVWlOOQLQJDU�RP�VRFLDOD�
NDWHJRULVHULQJDU�VRP�N|Q��VH[XDOLWHW��NODVV��nOGHU��IXQNWLRQDOLWHW��HWQLFLWHW� UHOLJLRQ��
WURVXSSIDWWQLQJ�HWF�KlQJHU�LKRS��I|UKnOOHU�VLJ�WLOO�RFK�VDPVSHODU�PHG�YDUDQGUD��YLONHW�OHGHU�WLOO�
RFK�VNDSDU�ROLND�PDNWRUGQLQJDU�PHOODQ�LQGLYLGHU�VDPW�PHOODQ�RFK�LQRP�JUXSSHU�L�VDPKlOOHW�
'HW�SnYHUNDU�lYHQ�LQGLYLGHUV�KDQGOLQJVXWU\PPH��



� ���

6WHUHRW\SHU� lU�HQ�I|UHQNODG�I|UNODULQJ�HOOHU�EHVNULYQLQJ�DY�KXU�QnJRQ�lU��XWLIUnQ�YLVVD�GUDJ�
HOOHU�HJHQVNDSHU��'HVVD�GUDJ�HOOHU�HJHQVNDSHU�I|UVWlUNV��RFK�DQGUD��LQGLYLGXHOOD��VLGRU�InU�
PLQGUH�SODWV��6WHUHRW\SHU�NDQ�JH�I|UHVWlOOQLQJDU�RP�DWW�DOOD�LQRP�HQ�YLVV�JUXSS�VNXOOH�KD�GHVVD�
GUDJ�HOOHU�HJHQVNDSHU�

+%74� lU�HQ�I|UNRUWQLQJ�I|U�KRPRVH[XHOOD��ELVH[XHOOD��WUDQV� RFK�TXHHUSHUVRQHU

$QVYDU
.RPPXQVW\UHOVHQ�IDWWDU�EHVOXW�RP�ULNWOLQMH I|U�8SSVDOD�NRPPXQV�MlPVWlOOGKHWVSULV� 8SSVDOD�
NRPPXQV�MlPVWlOOGKHWVUnG�DQVYDUDU I|U MlPVWlOOGKHWVSULVHW�RFK�I|U�DWW�I|UYDOWD�ULNWOLQMHQ�
6DPDUEHWH�VNHU�PHG�NRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWV�DYGHOQLQJ�I|U�VRFLDO�KnOOEDUKHW�

6SULGQLQJ

8SSVDOD�NRPPXQV�MlPVWlOOGKHWUnG�DQVYDUDU�I|U�VSULGQLQJ�DY�ULNWOLQMHQ��VDPW�DWW�LPSOHPHQWHUD�
RFK�HIWHUI|OMD�GHQ L�HQOLJKHW�PHG�UnGHWV�I|UHVNULYQD�XSSJLIWHU��6DPDUEHWH�VNHU�PHG�
NRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWV�DYGHOQLQJ�I|U�VRFLDO�KnOOEDUKHW�

8SSI|OMQLQJ

-lPVWlOOGKHWVUnGHW�DQVYDUDU�I|U�DWW I|OMD�XSS�ULNWOLQMHQ�L�VDPEDQG�PHG�XSSI|OMQLQJ�DY�|YULJW�
MlPVWlOOGKHWVDUEHWH�RFK�YLG�EHKRY�I|UHVOn�UHYLGHULQJDU�

5HODWHUDGH�GRNXPHQW

'HNODUDWLRQHQ�I|U�MlPVWlOOGKHW�PHOODQ�NYLQQRU�RFK�PlQ�Sn�ORNDO�RFK�UHJLRQDO�QLYn�
�&(05�GHNODUDWLRQHQ�
)|UHVNULIWHU�I|U�MlPVWlOOGKHWVUnGHW�L�8SSVDOD�NRPPXQ
+DQGOLQJVSODQ�I|U�DWW�IUlPMD�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU�RFK�PRWYHUND�GLVNULPLQHULQJ�RFK�
UDVLVP�L�8SSVDOD�NRPPXQ����������
+%74�NRPSHWHQW�MlPVWlOOGKHWVDUEHWH
.RPPXQIXOOPlNWLJHV�PnO�RFK�EXGJHW�
5HJHULQJHQV�MlPVWlOOGKHWVSROLWLVND�PnO
8SSVDOD�NRPPXQV�KnOOEDUKHWVSROLF\
8SSVDOD�NRPPXQV�SURJUDP�PRW�YnOG�L�QlUD�UHODWLRQHU
5LNWOLQMH�I|U�SUHPLHULQJ�RFK�SULVXWGHOQLQJ�L�8SSVDOD�NRPPXQ
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