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Projektplan – På väg mot jämställda och attraktiva kommuner 
1 augusti 2018 - 30 juni 2021 

 

Styrgrupp: Helena Stenberg (S), Anders Öberg (S), Anders Josefsson (M), Anita Lindfors, Kajsa 
Myrberg (Norrbottens kommuner) 

Referensgrupp: Nyckelpersoner i respektive pilotkommun, projektledare 

Nätverk CEMR: Processledare i samtliga 14 kommuner ges möjlighet att delta 

Projektledare: Karin Forsman 

Projektledaren kommer att utgöra kunskaps- och processtöd under projekttiden och ha ansvar att 
dokumentera det fortlöpande arbetet samt en slutrapport kopplat till mål och delmål. 

Följeforskare LTU: Malin Lindberg, professor inom forskningsämnet industriell design. 

Följeforskning kopplat till Luleå tekniska universitet bidrar till att få systematik i jämställdhetsarbetet 
och skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande. 

 
                                                                                                                                                                                                                                 
Steg 1:                      

Förberedande arbete, förankring, metod och arbetssätt konkretiseras. 

Steg 2: 

Aktiviteter/processer/insatser genomförs som omfattar kommunfullmäktige samt nämnders 
ordförande, ledning och tjänstepersoner i tjänstemannaorganisationen samt utsedda 
nyckelpersoner.   

Steg 3: 

Aktiviteter/processer/insatser leder till att utvald pilotverksamhet testar det ändrade arbetssättet 
som sedan utvärderas av följeforskaren och sprids för ökat lärande.  

Steg 1:                      

Förberedande arbete, 
förankring, metod och 
arbetssätt konkretiseras. 

 

Steg 2: 

Aktiviteter, processer; 
politiker, tjänstepersoner, 
nyckelpersoner 

 

På väg mot 
jämställda och 

attraktiva 
kommuner 

Steg 3: 

Testar det ändrade 
arbetssättet, 
utvärdering, spridning 
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Genomförande, mål och tidsplan kopplat till resultat 
Förväntat resultat: Projektets insatser förväntas bidra till en ökad kunskap om jämställdhet med ett 
intersektionellt perspektiv på alla nivåer i pilotkommunerna och en utprovad modell för ett jämställt 
arbetssätt i utvald verksamhet. Insatserna förväntas även resultera i ett steg mot ett strukturerat 
arbetssätt i kommunerna för jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv. 

Projektavgränsning:  
Avgränsningen omfattar fem pilotkommuner; Kalix, Jokkmokk, Haparanda, Gällivare, Övertorneå. 
Pajala har meddelat att kommunen inte har möjlighet att avsätta de tidsresurser som deltagandet 
innebär enligt kriterierna men önskar delta utifrån sina förutsättningar. 

Arbetet avser politisk ledning, tjänstepersonsorganisationens ledning samt en eller flera 
pilotverksamheter per kommun. Pilotverksamheter med anknytning till nationella 
jämställdhetspolitiska delmålen Hälsa och Utbildning ses som särskilt viktiga.  

Särskild vikt läggs vid att nyckelpersoner vid kommunen deltar:  

• kommundirektör samt hela ledningsgruppen  
• strateg (folkhälsa, jämställdhet)  
• utser 1 person att sitta i projektets referensgrupp  
• pilotverksamhet samt dess chef och arbetsledare  
• fackliga organisationer. 

Syfte:  Projektet syftar till att erbjuda 5 kommuner i Norrbotten ett kunskapsstöd och processtöd för 
att 

• implementera den europeiska deklarationen för jämställdhet konkret i kommunens styrning 
och ledning samt i utvalda pilotverksamheter  

• den politiska ledningen och tjänstepersonsorganisationen ska stärkas i sin förmåga att styra 
och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv 

• pilotverksamheterna stärks i förmågan att i mötet med medborgare främja jämställdhet med 
ett intersektionellt perspektiv 

• lägga grunden för fortsatt strategisk arbete med jämställdhet i regionen.   

Mål:  
• Bidra till att kommunerna förstår hur styrkedjan från politisk nivå via 

tjänstepersonsorganisationen till utföraren av välfärdstjänsten påverkar kommunens 
möjlighet att ge kvinnor och män, flickor och pojkar service och bemötande som är jämställt. 

• Bygga upp en struktur som medför ett flöde i flera riktningar mellan de tre ovan beskrivna 
nivåerna (politisk ledning, ledning inom tjänstepersonsorganisationen samt utförare av 
välfärdstjänster) så att medarbetarna kan få stöttning av chefer i linjen i sitt arbete att främja 
jämställdhet. 

• Bidra till att medborgarna kan få stöd av politiken i att delta i arbetet med deklarationen för 
jämställdhet genom bland annat information och medborgardialoger.  

• Bidra till att insikt om hur Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten, RUS, 
samt nationella Jämställdhetspolitiska mål påverkar och styr kommunernas arbete.  
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Tidsplan:  
Steg 1: Förberedande (1/8 2018-31/12 2018) 

• projektplan tas fram, fastställs och förankras 
• kommunikationsplan fastställs 
• utökad förankring i pilotkommunerna (besök i varje pilotkommun minst två gånger för att 

diskutera upplägg tillsammans med kommunen) 
• referensgrupp bildas (nyckelpersoner i respektive kommun och projektledare) 
• arbetsgrupp bildas i respektive kommun och deltar aktivt i framtagandet av hygienfaktorer, 

metoder, effektmål, förslag på struktur samt förslag på pilotverksamheter 
• aktivitets- och processplan tas fram samt en metodöversikt, materiel och förslag på 

genomförandeordning i respektive pilotkommun. Detta utarbetas utifrån respektive 
kommuns behov och val av pilotområde. 
 

Steg 2: Genomförande (1/1 2019-31/1 2021) 
Från 1 januari 2019 till 31 januari 2021 skall projektledningen arbeta med respektive pilotkommun 
för att integrera jämställdhet enligt deklarationen.  

Aktiviteter/processer/insatser som omfattar den politiska ledningen (kommunfullmäktige samt 
nämnders ordförande och utsedda nyckelpersoner att driva arbetet): 

• jämställdhetsdeklarationens innehåll och omfattning  
• deklarationen i förhållande till övrig svensk diskriminerings- och inkluderingslagstiftning  
• deklarationen i förhållande till nationell jämställdhetspolitiska mål och Regional 

utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten, RUS   
• styrkedjan och dess förutsättningar för att kontrollera att politiska målsättningar och beslut 

ger effekt  
• gender budgeting  
• effektmål  
• kunskap om hur makt, stereotyper och motstånd påverkar ledning och styrning   
• tillfälle för kunskapsöverföring mellan välfärdsutförare och politiker.  

(Denna grupp kommer att möta kunskaps- och processtöd tre gånger. Beräknad tid per person är 9 
timmar). 

Aktiviteter/processer/insatser som omfattar ledningen i tjänstepersonsorganisationen samt utsedda 
nyckelpersoner:  

• jämställdhetsdeklarationens innehåll och omfattning  
• deklarationen i förhållande till övrig svensk diskriminerings- och inkluderingslagstiftning  
• deklarationen i förhållande till nationell jämställdhetspolitiska mål och Regional 

utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten, RUS.   
• styrkedjan i kommunen  
• gender budgeting   
• att leda verksamhet som integrerar jämställhet  
• effektmål  
• kunskap om hur makt, stereotyper och motstånd påverkar ledning och styrning  
• tillfälle för kunskapsöverföring mellan välfärdsutförare och politiker. 
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(Denna grupp kommer att möta kunskaps- och processtöd tre-fem gånger. Beräknad tid per person 
är 15 timmar). 

Aktiviteter/processer/insatser som omfattar tjänstepersoner samt utsedda nyckelpersoner: 

• jämställdhetsdeklarationens innehåll och omfattning som har koppling till deras verksamhet.  
• deklarationen i förhållande till övrig svensk diskriminerings- och inkluderingslagstiftning  
• styrkedjan i kommunen för att möjliggöra dialog med dem som har ansvaret  
• hur verksamheten kan undersöka om den behöver främja ökad jämställdhet  
• träna på att göra en analys som svarar på frågan om verksamheten främjar jämställdhet eller 

inte  
• effektmål: sätta mål för verksamheten som är konkreta och relevanta och möjliga att 

kontrollera  
• kunskap om hur stereotyper och motstånd påverkar utförandet av välfärdstjänster  
• tillfälle för kunskapsöverföring mellan välfärdsutförare och politiker.  

(Denna grupp kommer att möta kunskaps- och processtöd flera gånger. Beräknad tid per person är 
20-40 timmar). 

Steg 3:  Analyser och sammanställning rapport (1/2 2021-30/6 2021) 
Från och med 1/2 2021 till 30/6 2021 skall projektledningen sammanställa projektrapport enligt mål 
och delmålsformuleringarna. Resultatet av pilotkommunernas arbete och resultat kommer att 
spridas på det sätt som kommunikationsplanen anger. Pilotkommunerna kommer i dialog med 
projektledningen och styrgrupp besluta om innehållet.  

Kommunikationsplan 
Information om projektet kommer fortlöpande finnas tillgänglig på Norrbottens kommuners 
hemsida. Spridning av resultat kommer i enlighet med projektplanens formuleringar ske till alla 
kommuner i Norrbotten. Detaljerad kommunikationsplan kommer att tas fram under Steg 1 
(förberedande del). 

 

Nyckelord: effektmål, insikt om, främja, mötet med medborgaren, styra och leda, implementera, 
processer, aktiviteter, följeforskare, strukturerat arbetssätt, modell, alla nivåer, kunskap. 

 

Luleå, den 30 augusti 2018 

Karin Forsman, projektledare 
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