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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Ge regiondirektören i uppdrag att under 2022 utveckla arbetet för att 

säkerställa att jämställda beslut fattas. 

2. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera uppdraget med jäm-

ställda beslut i januari 2023. 

3. Lägga utvärderingen av jämställda beslut till handlingarna. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Arbetet med att få till jämställda beslut måste fortsätta då det är en lärande-

process för samtliga inblandade och vissa saker tar tid för att det ska få or-

dentligt genomslag. Målet är att nå långsiktighet och att göra jämställda be-

slut som något självklart för Region Norrbotten, oavsett nivå i organisation-

en.  

Sammanfattning 
Regionen har tidigare beslutat att från och med 1 januari 2020 ska alla beslut 

vara jämställda. I detta ärende redovisas en uppföljande utvärdering av hit-

tills genomfört arbete. 

Ärendet 
Jämställdhet är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för att Norr-

botten ska utvecklas. Där måste regionen öka kunskapen om hur priorite-

ringar och beslut faktiskt påverkar jämställdheten i samhället. Jämställdhet 

som kunskapsområde berör varje person och varje nivå i organisationen 

vilket gör uppdraget om att jämställdhetsintegrera organisationen till ett om-

fattande uppdrag. En ofta använd definition från Europarådet beskriver jäm-

ställdhetsintegrering som en ”(om)organisering, förbättring, utveckling och 

utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i 

allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer 

som normalt sett deltar i beslutsfattande”. 

Bakgrund 

Regionstyrelsen beslutade 8 maj 2019 (§ 132) att ge regiondirektören i upp-

drag att inför 2020 ta fram en plan för hur ärendehanteringsprocessen skulle 

utvecklas så att jämställda beslut kan fattas. Som ett viktigt steg i arbetet för 

att ta reda på utfallet av jämställda beslut beslutade regionstyrelsen den 3 

februari 2021 (§17) att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en 

utvärdering av arbetet med jämställda beslut. 



 Sida 2 (2) 

 
 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1302 0.15 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Karin Larsson Linda Moestam 

Genomfört arbete 

Arbetet genomfördes, något som bland annat resulterade i att dokumentmal-

len utvecklades med avsnitt om jämställdhet i syfte att samtliga beslut skulle 

analyseras med fokus på hur beslutet kan påverka jämställdheten. Det med-

förde att varje handläggare blev tvungen att på något sätt ta hänsyn till be-

slutsförslagets påverkan avseende jämställdhet. Stödmaterial för ärendehan-

tering uppdaterades med info om detta. För att stödja handläggare i arbetet 

med dessa skrivningar i ärendena utbildades ett 30-tal personer i jämställdhet 

med fokus på ärendehantering. Även de förtroendevalda fick utbildning i 

jämställdhet för att lättare förstå varför och på vilket sätt jämställdhet i beslut 

bör efterfrågas.  

Utvärdering 

Som ett led i utvärderingen har de första 100 besluten i Regionstyrelsens 

sammanträden från 28 januari 2020 – 15 september 2020 granskats. Syftet 

med granskningen har varit att undersöka om dessa ärenden har någon jäm-

ställdhetsmotivering i ärendemallen, under avsnittet ”beslutsförslagets på-

verkan avseende jämställdhet”. 

Utvärderingen visar att efter införandet av de jämställda besluten har 28 

ärenden av 100 en motivering avseende jämställdhet. 52 av ärendena inne-

håller enbart standarmeningen som slår fast att beslutet bedöms inte ha nå-

gon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, 

vilket egentligen innebär att det saknas motivering. I 20 av ärendena har 

avsnittet om jämställdhet helt raderats.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Att fortsätta utveckla arbetet med att få till jämställda beslut är avgörande för 

jämställdheten. Utgångspunkten är att kvinnor och män, flickor och pojkar 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är därför reg-

ionens skyldighet att se till att kvinnor och män, flickor och pojkar ges lik-

värdiga förutsättningar till det genom allt från en jämställd hälso – och sjuk-

vård, jämställd resursfördelning till ett tryggt och ett jämställt bemötande. 

Alla politiska beslut ligger till grund för detta.  Det är också nödvändigt för 

att Region Norrbotten, som regionalt utvecklingsansvarig och genom sin 

verksamhet, ska kunna bidra till att målen i Agenda 2030 uppfylls då jäm-

ställdhet ska integrera hela agendan.  

Bilagor: 

Utvärdering av jämställda beslut - rapport 

Protokollsutdrag skickas till: 
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