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Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter
över rubricerad remiss.
Sammanfattning
FSS tillstyrker förslaget. Det krävs en mer sammanhållen styrning av jämställdhetspolitiska insatser som ger förutsättningar för att följa upp och analysera
utvecklingen gällande jämställdhet i samhället. För att nå en långsiktig effekt av
insatserna krävs en kontinuerlig uppföljning av insatserna, därtill fortsatt samordning och stöd till myndigheter, kommuner och landsting samt övriga aktörer för att
vidareutveckla arbetet med jämställda verksamheter.
Bakgrund
Jämställdhetsutredningens uppdrag har bestått av fyra delar.
1) utvecklingen gällande jämställdhet mellan män och kvinnor under den senaste
tioårsperioden.
2) hur effektivt jämställdhetspolitiken har genomförts. I detta har ingått att analysera
regeringens särskilda jämställdhetssatsning som genomfördes under 2007–2014.
3) se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna.
4) eventuella förändringar om hur jämställdhetspolitiken ska organiseras och
genomföras.
Av utredningen framgår att det finns framsteg i utvecklingen gällande jämställdhet
samtidigt som flera resultat visar att utvecklingen i vissa avseenden står still eller
gått bakåt. Sammantaget visar utvecklingen inom jämställdhetspolitikens delmål att
målen ännu inte har nåtts.
Utredningens viktigaste slutsatser är:
– Tydliga mål för en jämnare könsfördelning får genomslag. Detta syns på
politikens område och utnämningen av myndighetschefer, men även inom
näringslivet.
– Det krävs ett fortsatt arbete för att nå en jämnare könsfördelning även på de
ledande posterna och inom de viktiga områdena för att motverka den vertikala
obalansen av könsfördelning. Det gäller särskilt utrikes födda som är underrepresenterade på ledande positioner.

– Trots en mindre könsuppdelad arbetsmarknad behöver fortsatta insatser göras för
att bryta traditionella könsmönstren på arbetsmarknaden. Insatser behöver även
göras för att stärka etableringen av utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
som i lägre grad än inrikes födda kvinnor och män är sysselsatta.
– För att nå en mindre könsuppdelad arbetsmarknad behöver studievalen i gymnasieskolan och högskolan bli mindre könsuppdelade.
– Staten har en viktig normerande roll i att verka för att utjämna skillnader i
inkomst mellan kvinnor och män.
– En fortsatt utveckling som leder till ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen kan
bidra till att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män.
– Trots att mäns våld mot kvinnor inte förefaller minska finns försiktigt positiva
utvecklingstendenser när det gäller ansvariga samhällsaktörers arbete på området.
Fortsatta ansträngningar är avgörande för att utvecklingen ska få genomslag även
i form av minskad våldsutsatthet.
– Utvecklingen av det ökande glappet mellan anmälningar och lagförda beslut
behöver uppmärksammas i de rättsvårdande myndigheters arbete.
– Osakliga skillnader mellan kvinnor och män i fråga om hälso- och sjukvård
behöver ges större utrymme.
Synpunkter
FSS instämmer i att jämställdhetspolitiken även fortsättningsvis ska syfta till att
utjämna skillnader mellan kvinnor och män inom jämställdhetspolitikens områden.
Därtill behöver jämställdhetspolitiken ta fasta på de klyftor och skillnader som finns
mellan olika grupper av kvinnor och män. Det handlar både om skillnader som avser
socioekonomiska faktorer och andra maktrelationer.
De presenterade övergripande målet och de fem delmålen håller FSS med om är
viktiga för att nå jämställdhetspolitikens mål. Den förändring man väljer att föreslå
om att Jämställd utbildning och Jämställd hälsa, vård och omsorg föreslås utgöra
egna delmål är bra.
FSS avstyrker däremot förslaget om att inrätta en jämställdhetsmyndighet, vars
uppgift skulle vara att bland annat analysera utvecklingen, följa upp insatser, samordna uppdrag såsom exempelvis delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra,
stödja arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheter och bistå
regeringen i övriga frågor som rör jämställdhetspolitiken.
Om länsstyrelserna ändå i fortsättningen ska stödja och samordna det regionala
arbetet för att de nationella målen får genomslag blir det en otydlighet i ansvarsfördelningen samt en fördröjning av verkställställighetsprocessen genom att inrätta
en statlig myndighet gentemot en annan statlig myndighet (länsstyrelserna).
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