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Landstingsstyrelsen

Handlingsplan om uppföljning av Europeiska deklarationen samt Regional
strategi 2008-2013 om jämställdhet mellan kvinnor och män

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag om gemensam handlingsplan för hur
den av Council of European Municipalities and Regions (CEMR) antagna deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män samt Regional strategi för jämställdhet
2008-2013 ska efterlevas och följas upp. Arbetet sker i samverkan mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet i
Stockholms län.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna förslag till gemensam handlingsplan för hur den av CEMR antagna
deklarationen för jämställdhet samt Regional strategi 2008-2013 ska efterlevas och
följas upp
att uppdra åt landstingsdirektören att lämna en årlig rapport till landstingsstyrelsen
att överlämna handlingsplanen till landstingsfullmäktige
Stockholms läns landsting arbetar med målsättningen att vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv. Alla ska, oavsett kön, ha samma möjlighet att få tillgång till och
ta del av den vård, trafik och service som landstinget ger. Landstinget driver bl a ett
omfattande arbete för jämlik och jämställd vård, jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, omhändertagande av våldsutsatta kvinnor m.m. Stockholms läns landsting spelar även en viktig roll i den regionala strategin för jämställdhet, tillsammans
med Länsstyrelsen och länets kommuner.

Bilaga
Gemensam handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala strategin för
jämställdhet i länet samt underbilaga

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2009-08-05

2
LS 0901-0042

Den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå är ett övergripande verktyg som samspelar med den regionala strategin. Implementeringen sker
i landstingets olika roller gentemot medarbetarna, brukarna och medborgarna och ska
få genomslag i alla relevanta program och policies. Implementeringen sker i första
hand genom de många pågående och befintliga processerna och strukturerna. Arbetet
ska ske som en integrerad del av den ordinarie organisationen i landstingets olika
verksamheter.
Fokus kommer under åren 2009-2010 bl.a. att ligga på certifierad jämställdhetsutbildning för chefer, diskussion med landstingets trafikverksamheter kring specifika
satsningar på jämställdhet i kollektivtrafiken, samarbete med FoU-enheten kring bl.a.
genusfrågor i ALF-undersökningar, ett projekt kring genusperspektiv på läkemedelsområdet tillsammans med Läkemedelscentrum, samt att tillsammans med Patientnämnden fortsätta granskningen av patienters klagomål.
Inom hälso- och sjukvården följs arbetet och utvecklingen särskilt av hälso- och
sjukvårdsnämndens referensgrupp för jämställd och jämlik vård. Uppföljning av hela
handlingsplanen ska ske 2011. Dessförinnan ska en avrapportering göras under 2010.

Catharina Elmsäter-Svärd

Birgitta Rydberg

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsfullmäktige har i december 2008 uppdragit åt landstingsstyrelsen att utarbeta en handlingsplan för hur den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå, den s k CEMR-deklarationen, samt den
regionala strategin ska efterlevas och följas upp.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 13 maj 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna förslaget till gemensam handlingsplan för hur
CEMR:s deklaration (bilaga) för jämställdhet och den regionala strategin ska efterlevas och följas upp, att överlämna handlingsplanen till landstingsfullmäktige.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 augusti 2009.

