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Nr 12. Motion av Malena Ranch 
(MP) om undertecknande av den 
europeiska jämställdhetsdeklara-
tionen 
KSN-2012-0537 
 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
 Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Simone Falk (M), Peter Nordgren, Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
I en motion av Malena Ranch (MP), väckt den 
26 mars 2012, föreslås kommunfullmäktige 
fatta beslut om att underteckna den europeiska 
jämställdhetsdeklarationen. Anledningen är att 
folk- och centerpartister från Uppsala läns 
landsting har berättat om positiva effekter av 
undertecknandet sedan landstinget skrev under 
deklarationen. Motionären menar att fördelarna 
med att underteckna deklarationen handlar 
bland annat om att Uppsala får tillgång till 
erfarenhetsutbyte och kunskap från andra som 

undertecknat deklarationen, både nationellt och 
internationellt. Det är även ett sätt att få igång 
ett praktiskt och strukturerat arbete med jäm-
ställdhet i kommunen.  
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Föredragning 
Den europeiska jämställdhetsdeklarationen 
(CEMR-deklarationen. CEMR – The Council 
of European Municipalities and Regions) är ett 
verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det po-
litiska beslutsfattandet och i den praktiska 
verksamheten. Avsikten är att se till att diskri-
mineringslagstiftningen efterlevs och att prin-
ciper reglerade i internationella avtal omsätts i 
praktik på lokal och regional nivå (bilaga 2).  
 
Deklarationen belyser ett stort antal frågor ur 
ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv och 
är utformad för att oavsett verksamhetsområde 
fungera som en vardagschecklista. 
 
Den politiska församling som beslutar om ett 
undertecknande ansluter sig till deklarationens 
sex principer om jämställdhet och förbinder sig 
därmed att verka för ett förverkligande av des-
sa. Principerna handlar om att jämställdhet 
mellan kvinnor och män är en grundläggande 
rättighet, att för att åstadkomma jämställdhet 
mellan kvinnor och män är det nödvändigt att 
bekämpa flerfaldig diskriminering och andra 
hinder, att representativt deltagande av kvinnor 
och män i beslutsprocessen är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle, att avskaffa ste-
reotypa könsroller är avgörande för att uppnå 
jämställdhet, att integrera ett jämställdhets-
perspektiv i alla verksamheter i kommuner och 
regioner är nödvändigt för att främja jäm-
ställdhet samt att tillräckligt finansierade hand-
lingsplaner och program är nödvändiga verk-
tyg för att främja jämställdhet. Därutöver finns 
30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur 
man går från ord till handling. Varje kommun 
har rätt att göra en självständig bedömning av 
vilken eller vilka frågor i deklarationen man 
vill fokusera på.  
 
Vidare ska undertecknaren utarbeta en hand-
lingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvän-
diga resurser för att den genomförs. Ett under-
tecknande möjliggör också erfarenhetsutbyte 
och jämförelse med andra kommuner, land-
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sting och regioner – både nationellt och inter-
nationellt. 
 
Kommunfullmäktige behandlade den 27 
februari 2009 en motion av Ilona Szatmari 
Waldau (V) om undertecknande av CEMR-
deklarationen (KSN-2008-0240). Kommun-
fullmäktige besvarade då motionen med att 
Uppsala kommun då ansökt om medel från 
SKL för att stärka jämställdhetsinteg-
reringsarbetet i kommunen och att SKL sett 
positivt på att Uppsala kommun hade kopplat 
sitt jämställdhetsarbete till hela arbetet med 
hållbar utveckling. Samtidigt beslutade kom-
munfullmäktige att uppdra till kommun-
styrelsen att driva och leda ett långsiktigt och 
systematiskt arbete med jämställdhet-
integrering. Det senare skulle involvera samt-
liga nämnder och helägda bolag i kommunen. 
Ett undertecknande av CEMR-deklarationen 
eller ytterligare politiskt beslut bedömdes inte 
behövas. Istället såg kommunfullmäktige det 
vara mer angeläget att utveckla jämställdhet-
sarbetet utifrån gällande beslut och kom-
munens policy för hållbar utveckling.  
 
Sedan dess har Uppsala kommun beviljats me-
del från SKL inom projektet Hållbar jäm-
ställdhet från 2010 till oktober 2013. Arbetet i 
projektet fortgår och inbegriper idag sex  pilot-
enheter samt kommunledningskontoret. Enligt 
IVE 2012-2015 har kommunfullmäktige be-
slutat om inriktningsmålet ”Arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering inom alla verksamhets-
områden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska 
vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen 
och i alla led av beslutsfattande, planering och 
utförande av verksamhet”. IVE 2013-2016 har 
inriktningsmålet att ”Jämställdhetsintegrering 
är en naturlig del inom alla verksamhets-
områden och utvecklas kontinuerligt”. Hållbar-
hetspolicyn har sin utgångspunkt bland annat i 
de mänskliga rättigheterna som betonar allas 
lika värde, delaktighet och inflytande. Nöd-
vändiga politiska beslut finns således alltjämt 
vad gäller jämställdhetsintegrering. 
 
Projektet Hållbar jämställdhet har arbetat med 
jämställdhetsintegrering och såväl arbetet som 
verksamheterna har utvecklats och gjort fram-
steg i de piloter som deltar. 2012 pågår inget 
strukturerat arbete med jämställdhetsinteg-
rering utanför projektet. Intresset för de utbild-
ningsinsatser och kontakter i frågan som er-

bjudits generellt har hittills mötts med ett svalt 
intresse.  
 
CEMR-deklarationen skulle kunna fungera 
som ytterligare viljeyttring från kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsens sida att 
arbeta än mer aktivt med jämställdhets-
integrering. Men med ett undertecknande följer 
nya åtaganden. Men med dagens inrikt-
ningsmål finns redan ett tydligt uppdrag, ett 
uppdrag som dock förtjänar att lyftas årligen. 
Istället för att uppfylla ytterligare åtaganden, 
som ett undertecknande av deklarationen inne-
bär, behövs att fullfölja redan påbörjat arbete 
och inriktningen enligt befintliga inriktnings-
mål. 
 
Framgångsfaktorerna för jämställdhetsinteg-
rering är, enligt Nationella sekretariatet för 
genusforskning, politikers ansvarstagande 
genom styrning och tilldelning av resurser 
samt utbildning och kunskap som relateras till 
den aktuella verksamheten. Dessutom är kart-
läggningar av verksamheter med fokus på kön 
viktigt. Denna kunskap utgör grunden för de 
mätbara mål som sätts upp för arbetet. Slut-
ligen nämns vikten av att använda expertis och 
att arbetet är förankrat i aktuell forskning om 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
Uppsala kommun behöver därmed lägga fort-
satta resurser på redan påbörjat arbete och säk-
ra att arbetet blir stadigvarande och spritt till 
alla nämnder och helägda bolag.  
 
Att kontinuerligt efterfråga resultat i arbetet 
med jämställdhetsintegrering, att tillse att arbe-
tet ges tillräckliga resurser och konsekvent på-
minna om och sätta nya mål behövs för att vår 
medborgarservice ska bli mer jämställd. Flera 
av deklarationens principer och artiklar be-
handlas redan inom vår kommunala orga-
nisation genom befintliga styrdokument och 
uppföljning av desamma. Det erfarenhets-
utbyte som nämns i motionen finns också 
genom SKLs nationella satsning Hållbar 
jämställdhet där Uppsala kommun ingår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jämställdhetsintegrering utanför projektet 
Hållbar jämställdhet förutsätter att arbetet sker 
inom ramen för ordinarie verksamhet med be-
fintliga resurser.  
 


























































