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Motion av Johan Lundqvist (MP) om jämställdhetsanalys av
vinterväghållningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Ärendet
Johan Lundqvist (MP), har i motion, väckt den 28 januari 2013, yrkat att kommunfullmäktige
beslutar att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att genomföra en jämställdhetsanalys
av vinterväghållningen och därefter fatta beslut om prioriteringsordningen för snöröjningen.
Motionen återges i bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen är remitterad till gatu- och samhällsmiljönämnden som anför att de har att beakta
såväl jämställdhets-, barn- som äldreperspektivet och målet är en god tillgänglighet och
framkomlighet för alla. De konstaterar att den prioriteringsordning som infördes i Karlskoga
kommun efter en jämställdhetsanalys är ungefär densamma som rått i Uppsala de senaste fem
åren. Det kan dock vara värdefullt att göra en sådan analys för att stämma av om
prioriteringsordningen fått de effekter som efterfrågas i motionen.
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår att en jämställdhetsanalys bör göras inför
kommande upphandling (bilaga 2). Reservation har anförts av (MP)-ledamoten samt Elnaz
Alizadeh (S)
Föredragning
IVE 2014-2017 anger att Uppsala kommun bidrar till att skapa förutsättningar för att kvinnor
och män i Uppsala har samma makt och möjligheter att forma sina liv. Människor som
kommer i kontakt med kommunen behandlas på likvärdigt sätt oavsett kön. Fokus läggs på
jämställdhetsintegrering av all kommunalt finansierad service samt ett intensifierat
jämställdhetsarbete i den egna organisationen. Ett inriktningsmål säger att Uppsalaborna är
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jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla och ett annat
mål att jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och
utvecklas kontinuerligt.
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 att all statistik ska vara könsuppdelad. Anledningen
var att påvisa eventuella skillnader och orättvisor mellan könen i vår kommunala
medborgarservice (KSN-2013-0595). En könsuppdelad kartläggning av vilka resor som görs
och var, statistik över halkolyckor etc är en förutsättning för att kunna göra en
jämställdhetsanalys av vinterväghållningen i Uppsala. Till stöd för arbetet med
jämställdhetsintegrering finns också ett metodverktyg på www.uppsala.se.
År 2010 gjordes en resvaneundersökning på uppdrag av Uppsala kommun för att kartlägga
Uppsalabornas resmönster. I den rapport som presenterades visade det sig att det fanns
skillnader mellan kvinnor och mäns resvanor. Exempelvis åkte männen mer bil men mindre
buss än kvinnor. Tyvärr visar rapporten inte mer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Skolors
och stora arbetsplatsers läge i staden är unikt för varje stad liksom kollektivtrafikens
tillgänglighet mellan bostäder och kvinnors- respektive mäns arbetsplatser och detta påverkar
kvinnors och mäns resvanor olika.
I Karlskoga konstaterade man att det är svårare att gå eller cykla genom decimetertjock snö än
att köra bil och därför plogas nu gångvägar, cykelvägar och busshållplatser före större
bilvägar. Denna nyordning gynnar framför allt kvinnor eftersom fler kvinnor än män går,
cyklar och åker kollektivt i Karlskoga, men också alla barn. Förskolor prioriteras allra först i
snöröjningen, före sex på morgonen, eftersom det är dit föräldrar åker innan de tar sig till
jobbet. Därefter prioriteras större arbetsplatser, såväl kvinnodominerade som
mansdominerade. Sedan är det dags att ploga gång- och cykelstråk till skolor, när eleverna
börjar röra på sig. När dessa grundläggande stråk sedan öppnats fortsätter snöröjarna med de
större bilvägarna. På detta sätt anpassades snöröjningen i Karlskoga bättre till människors
vardagslivspussel och transportsätt.
Enligt kontoret för samhällsutveckling är upphandlingen av vinterväghållningen så gott som
klar redan men nämnden har beslutat om att börja arbeta med jämställdhetsintegrering i
oktober. De tillägger dock att förändringarna som gjordes i Karlskoga efter en
jämställdhetsanalys redan på ett ungefär har införts i Uppsala.
Varje stad har egna förutsättningar och behov, även om vi också har resor till och från arbetet,
skolan etc. En kartläggning kan visa Uppsalas unika behov och vara ett bra underlag för en
framtida planering och prioritering av vinterväghållningen. En jämställdhetsanalys är
dessutom förenligt med de styrdokument och beslut som finns och som nämnts ovan, varför
det finns skäl att göra en sådan. Det är viktigt att veta hur Uppsalas vinterväghållning
påverkar människors vardag, oavsett om du är kvinna eller man, flicka eller pojke samt att
säkerställa att vi ger en jämställd medborgarservice.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen bifallas vilket innebär att gatu- och
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra en jämställdhetsanalys av
vinterväghållningen.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet sker inom gatu- och samhällsmiljönämndens befintliga budget.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ulla Holmgren
Enhetschef

Bilaga 1

Bilaga 2

