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Svar på motion om att jämställdhetsanalysera kommunens budget 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

 
Ärendet 
 
Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) har i en motion, väckt vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2014, föreslagit att fullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att jämställdhetsanalysera kommunens budget för att säkerställa 
att offentliga medel fördelas mer jämställt och på ett icke diskriminerande sätt. 
 
Föredragning 
Av förslaget till Mål och budget för perioden 2016-2018 framgår att jämställdhetsbudgetering 
ska tillämpas när nämnder, bolag och produktionsstyrelser gör sina prioriteringar. Processen 
kräver att nämnderna ur ett genusperspektiv utvärderar effekterna av resursfördelningen i sin 
budget. Nämnderna ska även bedöma i vilken mån dessa effekter stämmer överens med de 
jämställdhetspolitiska målen. Utvärderingsarbetet ska leda till att verksamhetsområden med 
ojämställd resursfördelning ska förändra utformningen eller omfördela resurser. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att en jämställdhetsbudget ska tas fram i samband med Mål 
och budget. Ambitionsnivån är hög och ställer krav på en genomgripande översyn 
inkluderande samtliga nämnder, bolag och produktionsstyrelser. För att säkerställa tempo och 
kvalitet i genomförandet sker en systematiskt stegvis implementering under planperioden.  
2015 läggs grunden för det kommungemensamma utvecklingsarbetet.  
 
Utbildningsinsatser ska ge verktyg och metoder för jämställdhetsbudgetering för samtliga 
ekonomer som jobbar med nämndernas budgetar. All könsuppdelad statistik som finns 
sammanställd ska redovisas tillsammans med en plan för att ta fram den könsuppdelad 
statistik som saknas. Slutligen utarbetas enhetliga kommunövergripande mallar för 
redovisning av könsuppdelad statistik, dessa ska användas i nämndernas verksamhetsplaner. 
Inhämtningen av könsuppdelad statistik ska ta hänsyn till personer som inte identifierar sig 
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enligt tvåkönsnormen, i de situationer det är möjligt ska självidentifiering vara den 
vägledande principen. 
 
Med utgångspunkt i den grund som läggs under 2015 sker därefter ett samordnat arbete med 
målsättning att genomföra huvudmomenten i arbetet under planperioden. Parallellt med detta 
bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån den enskilda nämndens och styrelsens 
prioriteringar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
 
Joachim Danielsson Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör Chef för kommunledningskontoret 
 
 
 



Motion av Mohamad Hassan (FP) och Anna Manell (FP) om att jämställdhetsanalysera 
kommunens budget i syfte att bevaka att offentliga satsningar ska fördelas mer jämställt 
och på ett rättvist och icke diskriminerande sätt. 

Folkpartiet vill uppnå ett jämställt samhälle där kvinnor och män delar makt och ansvar. Vi 
måste riva de hinder som innebär att kvinnor och män inte har lika möjligheter. För att nå 
dessa mål är det nödvändigt att all politik i hög grad präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 
Sedan många år pågår ett jämställdhetsintegreringsarbete i Uppsala kommun som är 
initierat av Folkpartiet. Syftet med det arbetet är att organisera, förbättra, utveckla och 
utvärdera beslutsprocesserna så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt 
beslutfattande. Folkpartiet vill med den här motionen gå ett steg längre och säkerställa att 
den kommunala budgeten också genomsyras av jämställdhetsperspektiv. 

Alla individer oavsett kön ska ha samma förutsättningar att utbilda sig, arbeta, göra karriär 
och forma samhället. Ska vi nå dit, behövs jämställda villkor inom alla områden: politiska, 
kulturella, sociala och ekonomiska. Trots år av medvetet arbete med jämställdhet har vi i dag 
tyvärr en situation där kvinnor och flickor inte har samma tillgång till våra gemensamma 
resurser. Detta måste rättas till. Jämställdhet uppnås där beslut fattas, pengar fördelas och 
normer skapas. Det är därför av största vikt att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla 
kommunala beslut. Uppsala kommuns budget behöver därför analyseras för att undersöka 
hur kommunens resurser används utifrån ett jämställdhetsperspektiv. När effekter av 
budgeten synliggörs så kan en resursfördelning, som leder till en mer rättvis fördelning av 
kommunens resurser ske. En jämställdhetsanalys av kommunens budget kan även 
säkerställa att offentliga medel fördelas på ett icke diskriminerande sätt. 

En jämställd budget är en rättvisefråga. När kvinnors ekonomiska förutsättningar och makt 
över sina egna liv stärks så bidrar det positivt till samhället som helhet. Uppsala kommun kan 
genom att jämställdhetsanalysera budgeten bidra till jämlika villkor för alla Uppsalabor, 
oavsett kön samt till en bättre resursfördelning som gynnar både kvinnor och män. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att jämställdhetsanalysera kommunens budget för att 
säkerställa att offentliga medel fördelas mer jämställt och på ett icke diskriminerande sätt. 


