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Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson
beslutade den 3 juni
Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter. Landstingsfullmäktige
2008 att officiellt ställa sig bakom CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män
på lokal nivå.i
I deklarationen fastslås att "jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet
för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skaförverkligas är den
nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också tillämpas effektivt på alla områden
såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella."
Enligt §i ska den som undertecknar deklarationen inom två år utarbeta en handlingsplan för
jämställdhet och därefter genomföra den. Handlingsplanen ska innehålla mål och prioriteringar,
planerade åtgärder, resurser och tidsramar. Av budgeten för 2009 framgick att arbetet med att ta
fram handlingsplan påbörjats och "fortskrider enligt plan." Det visade sig emellertid inte vara
helt korrekt, för någon handlingsplan togs aldrig fram.
skulle integreras i hela
Fullmäktige beslutade i budgeten för 2010 att jämställdhetsperspektivet
Så verkar inte ha blivit fallet. Beslutet återkommer nämligen i 2014 års budget,
budgetprocessen.
där det framgår att landstinget ska tillämpa "gender budgeting". Men i 2017 års budget är inga
mål könsuppdelade, och bara enstaka statistiska mått är könsuppdelade.
I budgeterna för 2011, 2012 och 2013 framgår att landstinget ska "lyfta fram de skillnader som
finns mellan män och kvinnor när det gäller till exempel sjuklighet, tillgänglighet, omvårdnad,
behandling, bemötande och kvalitet, samt analysera resultaten utifrån mäns och kvinnors olika
livsvillkor ochfysiologi." Slutsatserna och resultaten från dessa analyser verkar svåra att finna.
Landstingsstyrelsen beslutade den 15 april 2014 att all individbaserad statistik ska presenteras
att tillsätta en arbetsgrupp som ska
könsuppdelad, samt att uppdra åt landstingsdirektören
specificera vilka data som ska rapporteras könsuppdelad. Av 2016 års årsredovisning framgår att
redovisas könsuppdelat.
endast 7 av över 30 tabeller/diagram
beslutade den 29 april 2014 om en jämställdhetspolicy, i vilken det
Landstingsfullmäktige
mål och inriktning
riktlinje ska tas fram. Jämställdhetspolicyns
att en övergripande
stipuleras
Det är dock oklart
skulle årligen kopplas till och följas upp i ordinarie lednings- och styrsystem.
om så har skett och vilka positiva effekter som blivit resultatet.
var "Jämställd vård ochjämställda tjänster" ett av tre prioriterade
Inom det här området skulle man bl.a. jobba med hur man kan mäta
2014-2017.
år
fokusområden
och följa upp jämställd vård i kvalitetsarbetet. Även dessa resultat är svåra att finna.
Enligt jämställdhetspolicyn

ställde undertecknad en interpellation till dåvarande
I november 2015 (LS-LED15-1570)
ordförande, Äsa Kullgren, som bland annat svarade att något systematiskt
landstingsstyrelsens
arbete inte förekom och att förslag till övergripande riktlinjer inom jämställdhetsområdet
bedömdes vara klara i början av 2016.
Några riktlinjer kom aldrig, utan ett och ett halvt år senare, den 18 april 2017, upphörde
att gälla, och ersattes med policy för hållbar utveckling. Den ska i sin tur
jämställdhetspolicyn
någon gång kompletteras med instruktioner och anvisningar.
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Med anledning av ovanstående

ställer jag följande frågor

Har en handlingsplan, i enlighet med §1, utarbetats?
inte, varför —och när kommer den?
Har det genomförts några jämställdhetsanalyser
§9?
Hur tillämpas ett genusperspektiv på planeringen,
enligt §14?
hälso- och sjukvårdstjänster,

Har handlingsplanen

och konsekvensanalyser,

finansieringen

reviderats?

Om

i enlighet med

och tillhandahållandet

av

Har beslutet från budget 2011-13 implementerats, och vad visade i så fall analyserna av
skillnader mellan kvinnor och män i fråga om sjuldighet, tillgänglighet, bemötande och
kvalitet? (Ange var man kan hitta dessa analyser)
Vad är slutsatserna från fokusområdet "Jämställd vård ochjämställda tjänster" som
landstinget arbetade med i tre år? (Var återfinns resultatet?)
Anser du att landstingsstyrelsens
praktiken?
Vad har arbetsgruppen

beslut från

om könsuppdelad

2014

0111

könsuppdelad statistik efterlevs i

statistik åstadkommit

På vilket sätt kopplades jämställdhetspolicyns
positiva effekter blev resultatet?

så här långt?

mål till ordinarie ledningssystem, och vilka

När kommer policynför hållbar utveckling att åtföljas med förtydliganden
jämställdhetsområdet?
När kommer landstinget att tillämpa jämställdhetsintegrerad
år 2010 respektive 2014?

agnus Leivik (
Nyköping, den 23 maj 2017
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