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Riktlinjen är antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2020 och gäller för hela den 
kommunala organisationen inklusive kommunala bolag. 

Riktlinjen beskriver hur Norrköpings kommun lever upp till ”Europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”, även kallad CEMR-
deklarationen som Norrköpings kommun undertecknade den 5 april 2016. 

När riktlinjen anger Norrköpings kommun eller kommunen avses både kommunens nämnder, 
kontor och majoritetsägda bolag, om inte annat anges.

RIKTLINJE FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I NORRKÖPINGS KOMMUN
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Den 5 april 2016 undertecknade Norrköpings kommun den 
”Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå”, även kallad CEMR-
deklarationen. Därmed har kommunen förbundit sig till 
att integrera ett jämställdhetsperspektiv systematiskt i alla 
verksamheter. 

Bakgrund

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att öka jämställdheten. Det innebär att  
jämställdhetsperspektivet införlivas i kommunens alla verksamhetsområden och inkluderas 
i kommunens styr- och ledningsprocess. Från beslutsfattande till planering, utförande och 
uppföljning av kommunens verksamheter.  
 
Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas,  
resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det 
dagliga arbetet. 

Den här riktlinjen beskriver hur Norrköpings kommun arbetar utifrån  
CEMR-deklarationen.
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Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning 
för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar 
om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.
Först när kvinnor och män har samma makt och inflytande 
kan ett mer rättvist och demokratiskt samhälle uppnås. 

Global nivå - Jämställdhet är en del av 
hållbarhetsarbetet

Jämställdhet är ett av de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling. 
I Norrköpings kommuns ”Övergripande mål och måluppfyllelse 2019-2022” ställer sig  
kommunen bakom FN:s globala mål och uttrycker att all kommunal verksamhet ska bidra 
till en hållbar utveckling. Den här riktlinjen är en del av kommunens hållbarhetsarbete.

Källa: Information och bilder om Agenda 2030 är hämtade från webbplatsen https://www.globalamalen.se/ som drivs av FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP)
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CEMR-deklarationen fokuserar på kvinnor och män, 
flickor och pojkar som kommunen möter i sina olika 
verksamheter. Deklarationen är ett verktyg för att 
integrera jämställdhetsperspektivet i både det politiska 
beslutsfattandet och den praktiska verksamheten. Det 
är i vardagen jämställdhet skapas eller ojämställdhet 
vidmakthålls.

Europeisk nivå - CEMR-deklarationen

CEMR-DEKLARATIONENS PRINCIPER

1. Jämställdhet är en grundläggande  
rättighet. 

2. För att jämställdhet ska garanteras måste 
flerfaldig diskriminering och andra  
missgynnanden bekämpas. 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor 
och män i beslutsprocessen är en  
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. 

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om 
kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. 
 
5. Jämställdhetsintegrering av alla  
kommunens verksamheter är nödvändig för 
att främja jämställdhet. 

6. Att handlingsplaner och program har  
tillräcklig finansiering är nödvändigt för att  
jämställdhetsarbetet ska nå framgång. 

Norrköpings kommun undertecknade CEMR-deklarationen den 5 april 2016 och den här 
riktlinjen beskriver hur kommunen lever upp till deklarationens innehåll.
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Det övergripande målet för den nationella 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån 
det övergripande målet arbetar regeringen efter sex 
delmål.

Nationell nivå - Jämställdhetspolitiska mål

Delmål 1: En jämn fördelning av makt 
och inflytande.  
Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattandet.

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet.  
Kvinnor och män ska ha samma  
möjligheter och villkor i fråga om betalt 
arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.

Delmål 3: Jämställd utbildning.  
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling.
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Delmål 4: Jämn fördelning av det  
obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för 
hemarbetet och ha möjligheter att ge och 
få omsorg på lika villkor.

Delmål 5: Jämställd hälsa. 
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på lika 
villkor.

Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra.  
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.

Sveriges riksdag och regering har precis som Norrköpings kommun  
jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet  
med tillhörande delmål. I Norrköpings kommun kan de nationella jämställdhetsmålen  
med fördel användas då jämställdhetsanalyser genomförs.
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Lokal nivå - Jämställdhet i kommunens 
övergripande mål

Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika  
rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, bakgrund och  
förutsättningar.

”

Ovanstående citat kommer från Norrköpings kommuns ”Övergripande mål och  
måluppfyllelse 2019-2022” och återfinns under mål 9. Målets tillhörande måluppfyllelse 
följer:

För samtliga måluppfyllelser där så är möjligt i övergripande mål och uppdragsplanemål har 
redovisning av statistik skett könsuppdelad och eventuella könsskillnader kommenterats.

”
Jämställdhetsperspektivets roll i Norrköpings kommuns övergripande mål är en central del 
av arbetet med jämställdhetsintegrering.
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Norrköpings kommuns arbete med 
jämställdhetsintegrering

• Könsuppdelad statistik 
I Norrköpings kommun sker redovisning 
av statistik och verksamhetstal uppdelat 
på kön. Genom könsuppdelad statistik  
tydliggörs skillnader och likheter mellan 
könen som i förlängningen skapar högre 
kvalité på beslutsunderlagen. Den köns-
uppdelade statistiken analyseras utifrån 
ett genusperspektiv för att säkerställa 
att resurserna används på ett sätt som 
bidrar till jämställdhet.  
 
Den medarbetare som tar fram statistik 
ansvarar för att detta sker könsuppde-
lat då det är tillämpbart och relevant. 
Kommunstyrelsens kontor bistår med 
handledning vid behov. 

• Jämställdhetsperspektivet i  
ärendeberedningsprocessen  
I Norrköpings kommun är jämställdhets-
perspektivet integrerat i ärendebered-
ningsprocessen.Den medarbetare som 
tar fram ett beslutsunderlag ansvarar för 
att jämställdhetsperspektivet integreras. 
Kommunstyrelsens kontor bistår med 
stöd och verktyg vid behov. 
 
 

• Kunskapshöjande insatser 
I Norrköpings kommun erbjuds politiker,  
chefer och medarbetare regelbundet  
kunskapshöjande insatser för att öka 
kunskap och medvetenhet om hur jäm-
ställdhet och intersektionalitet påverkar 
kvaliteten i kommunens olika beslut och 
verksamheter. 
 
Varje kontor och bolag ansvarar för de  
kunskapshöjande insatserna som kan se 
olika ut. Kommunstyrelsens kontor har ett 
utökat ansvar att bistå med verktyg och 
metoder. 

• Verktyg och metoder 
Kommunstyrelsens kontor har i sin  
samordnande roll ett utökat ansvar att 
bistå organisationen med verktyg och 
metoder med syfte att underlätta genom-
förandet av könsuppdelad statistik, jäm-
ställdhets- 
perspektivet i ärendeberedningsprocessen 
samt kunskapshöjande insatser.

HUR VI ARBETAR I NORRKÖPING
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Norrköpings kommuns arbete med 
jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv

• Heltid som norm 
Norrköpings kommuns förvaltning ar-
betar utifrån personalutskottets beslut 
om ”Heltid som norm”, KS 2017/1449. 
Heltid som norm kan i förlängningen 
minska behovet av visstidsanställningar 
och leda till ökad jämställdhet.  
Heltidsarbete ökar det ekonomiska  
oberoendet och gör att fler klarar av sin 
egen försörjning. När fler arbetar heltid 
uppstår dessutom positiva effekter för 
yrkenas attraktivitet och framtida  
kompetensförsörjning. 
 
Arbetet med ”Heltid som norm” sker i 
huvudsak på kontorsnivå med stöd från 
personalavdelningen, som ansvarar för 
den kommunövergripande sam- 
ordningen. 

• Lika rättigheter och möjligheter 
Norrköpings kommun arbetar aktivt för 
lika rättigheter och möjligheter för alla 
medarbetare. Arbetet med lika rättig-
heter och möjligheter sker inom fem 
områden; arbetsförhållanden, löner och 
andra anställningsvillkor, rekrytering 
och befordran, utbildning och övrig  
kompetensutveckling samt  
föräldraskap och arbete. Inom alla 
områden är jämställdhet ett av de sju 
centrala perspektiven. 
 
Arbetet med ”Lika rättigheter och  
möjligheter” sker i huvudsak på  
enhetsnivå med stöd från  
personalavdelningen, som ansvarar för 
den kommunövergripande sam- 
ordningen. 

Uppföljning av riktlinje
Genom arbetet med jämställdhetsintegrering blir jämställdhetsperspektivet synligt  
i organisationens ordinarie kvalitetsrapportering. Mål och tillhörande måluppfyllelse  
i ”Övergripande mål och måluppfyllelse 2019-2022” följs kontinuerligt upp i del- och  
helårsrapport. I samband med varje ny mandatperiod bör riktlinjen revideras och följas  
upp som helhet. 

HUR VI ARBETAR I NORRKÖPING
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Kön är oftast förknippat med det juridiska könet. I Sverige har vi två juridiska kön, kvinna 
och man. I andra länder finns det fler juridiska kön, till exempel i Tyskland, Australien och 
Sydafrika. En person tilldelas sitt juridiska kön vid födseln och därefter blir det en del av 
personens personnummer. 

Genus betyder socialt kön och handlar om vad som anses vara kvinnligt och manligt i ett 
samhälle. Det handlar om normer och förväntningar om hur en kvinna eller man förväntas 
vara utifrån sitt kön. Personer som bryter mot normen kan uppleva osynliggörande, 
trakasserier och diskriminering. Det kan i sin tur leda till försämrad hälsa och ojämlika 
livsvillkor. 

Könsidentitet är det kön en person känner sig som. Det behöver inte hänga ihop med det 
juridiska könet eller hur personens kropp ser ut. De personer som varken identifierar sig som 
kvinna eller man och befinner sig bortom tvåkönsnormen benämns oftast som icke-binära 
personer. Arbetet med jämställdhet behöver inkludera personer med annan könsidentitet. Det 
kan till exempel göras genom att ett tredje svarsalternativ används i enkäter. 

Intersektionalitet innebär att kön inte kan betraktas separat utan behöver analyseras 
tillsammans med andra maktordningar. Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga 
grupper. En persons möjligheter i livet påverkas också av vilken socioekonomisk grupp man 
tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexualitet, funktionsförmåga och annat 
som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna. I arbetet med jämställdhet är det därför 
viktigt att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar med varandra. 

Medvetenhet om flerfaldig diskriminering krävs för att kunna uppnå jämställdhet. 
Diskriminering sker på många grunder och kvinnor eller män kan utsättas för diskriminering 
utifrån flera av dessa grunder samtidigt. Förutom kön, har varje individ en ålder, en sexuell 
läggning och en etnicitet till exempel. I jämställdhetsarbetet behöver vi ha fokus på kön – 
men inte bara kön.

ORDLISTA
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Kommunstyrelsen kontor
Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: ekonomistyrning@norrkoping.se

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljö kommuner 
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar 
framtids tro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och 
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och 
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. 

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. 
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet 
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

Vision 2035


