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INTRODUKTION  OCH LÄSANVISNING 
 

Den här rapporten lyfter läget för  jämställdheten i Upplands Väsby. De tre senaste 

åren har Vänsterpartiet varit en del av den styrande majoriteten i kommunen. Där har 

ett av våra huvudperspektiv varit att arbeta för en mer jämställd kommun. Här vill vi 

nu summera nuläget, bland annat med hjälp av statistik lokalt för Upplands Väsby. Vi 

redovisar en del av de insatser som majoritetsstyret initierat under mandatperioden. 

Under varje delområde visar vi sedan förslag från VäsbyVänstern hur vi ska ta 

jämställdhetsbygget vidare. 

VäsbyVänstern vill att varje individ ska kunna utvecklas i frihet efter sina 

förutsättningar oavsett könstillhörighet. Vi vill bryta könsmaktsordningen – att 

kvinnor som grupp är systematiskt underordnade män som grupp. Den betydelse vi 

lägger i det sociala könet – genus – ska inte styra normer och vilken roll du tilldelas i 

samhället. Vi vill sätta stopp för sexuella trakasserier och könsrelaterat våld. 

Sverige är fortfarande ett ojämställt land. På vissa områden – politisk representation, 

familjepolitik och möjligheten för kvinnor att förvärvsarbeta - har stora framsteg 

gjorts,  Sverige ligger i framkant vid en internationell jämförelse. Men mycket återstår 

att förändra. Mäns arbete belönas rikligare än kvinnors. Män äger fler maktpositioner 

än kvinnor. Kvinnor förväntas utföra en större andel oavlönat omsorgsarbete än män. 

Mäns våld mot kvinnor är vanligare än de flesta vill föreställa sig. Förskola och skola 

bidrar till att reproducera traditionella yrkesval. En mycket liten andel pojkar väljer 

omsorgsyrken och en mycket liten andel tjejer väljer tekniska yrken. Dessa mönster 

går igen även i Väsby.  

 

 

Läsanvisning och förkortningar 

Där inget annat anges avser all statistik Upplands Väsby (UV) som geografiskt område. 

 När det specifikt står UV kommun (eller kommunen) avses den kommunala organisationen. 

 

Med jämn könsfördelning menas fördelning inom intervallet 40-60% för endera könet. 

 

i marginalen anger insatser som Upplands Väsby kommun gör för att nå målen. 

 

 i marginalen anger förslag som Vänsterpartiet driver för att öka jämställdheten. 

 

BRÅ = Brottsförebyggande rådet 

SCB = Statistiska centralbyrån  

SKL = Sveriges kommuner och landsting 

UV = Upplands Väsby 
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MAKT OCH INFLYTANDE 
 

Näringsliv 

I aktiebolag är: VD 83% män, styrelseordföranden 86 % män, ordinarie 

styrelseledamöter 80 % män1. 

Av företagare med mer än 1 anställd är 76 % män2 

Politik och kommun 

Kommunfullmäktige 49 % män. Kommunstyrelse 55 % män Nämnder 49% män3 

Ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunstyrelseutskott  62 % män4 

Direktörer och kontorschefer 33 % män5 

 

                           Väsby visar en tudelad bild över fördelning av makt och inflytande. I den offentliga 

sfären ligger vi bra till. I SKL:s jämställdhetsranking ligger Upplands Väsby på en 15:e 

plats. En fördjupad analys visar dock att mönstret att män sitter på de tyngsta 

maktpositionerna går igen även i Väsby. 

 I näringslivet har vi en stark överrepresentation av män på maktpositioner. Det 

speglar situationen i hela Sverige. Kommunen främjar kvinnors företagande genom 

engagemang och uppdrag till Väsby promotion. 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 Det behövs fortsatt uppmärksamhet för att upprätthålla jämn könsfördelning 

inom politiken. Genomlys politikens arbetsformer så att fler kvinnor tar 

tyngre ansvarsposter. Överväg att starta nätverk för kvinnor i politiken. 

 

 Ge ökat stöd via Väsby promotion för att främja kvinnors företagande. 

 

  

                                                             
1 Jämställdhetskartan. Källa bolagsverket register över aktiebolag 
2 SCB kommunfaktablad. Avser 2015. 
3 Jämställdhetskartan.  
4 Förtroendemannaregister i Upplands Väsby kommun 
5 Upplands Väsby kommun, chefslistan 2018, två tjänster är vakanta. 
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TUDELAD ARBETSMARKNAD 
 

Arbetsmarknaden i kommunen är könssegregerad med stor andel kvinnor i offentlig 

sektor och stor andel män inom bygg, tillverkning och utvinning, energi och miljö samt 

transport.6  

Byggverksamhet:  92 % av de anställda är män 

Energi och miljö:  82 % av de anställda är män  

Transport:  77 % av de anställda är män  

Tillverkning 70 % av de anställda är män  

Utbildning: 82 % av de anställda är kvinnor  

Vård och omsorg:  75 % av de anställda är kvinnor 

 

Av de 20 vanligaste yrkena har 4 jämn könsfördelning)7 

Yrken med störst snedfördelning bland de tjugo vanligaste 

Undersköterskor  93 % kvinnor 

Skönhets- och kroppsterapeuter 91 % Kvinnor 

Sjuksköterskor  90 % kvinnor 

Barnskötare, elevassistenter 87 % kvinnor  

Grundskolelärare, förskolelärare 83 % kvinnor 

Lagerpersonal, transportledare mfl 23 % kvinnor 

Ingenjörer och tekniker  16 % kvinnor 

Fordonsmekaniker     3 % kvinnor 

Installations- och industrielektriker   2 % kvinnor 

Snickare, murare, anläggningsarbetare       1 % kvinnor 

 

Den tudelade arbetsmarknaden speglar den genusordning där kvinnor återfinns i 

människonära, omvårdande och vårdande yrken och män arbetar med produktion, 

byggande och data, text och siffror. I UV är strukturen mer traditionell  än i många 

andra delar av Storstockholm. Effekterna av denna ordning är negativa ur minst tre 

perspektiv.  

Det begränsar individens möjlighet att välja yrke utifrån läggning och intressen. 

Könssegregerade arbetsplatser fungerar generellt sätt sämre än könsblandade visar 

organisations- och arbetslivsforskning. 

Yrken där kvinnor dominerar och där en arbetar med människor värderas lägre vad 

gäller inkomst och status. Detta oavsett om utbildningskrav, svårighet, ansvar etc i 

yrket är likvärdigt med mansdominerade yrken. I rapporten ”Prislappen för den 

strukturella löneskillnaden”8 beläggs detta mönster med ett omfattande empiriskt 

underlag. Om kvinnors arbete skulle värderas likvärdigt med mäns skulle kvinnor i 

Sverige sammantaget ha 76 miljarder mer i lön. Det är prislappen för den så kallade 

strukturella löneskillnaden. 

                                                             
6 Jämställdhetskartan. Rapport Analys av jämställdhet och tillgänglighet i UV kommun, till kommunstyrelsen 170208. 
7 SCB. Kommunfaktablad. Avser 2015 
8 Lönelotsarna i samarbete med Sveriges kvinnolobby 2017. 
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 I kommunen har arbetet med att uppvärdera de kvinnodominerade yrkena påbörjats 

och delvis fått starkt genomslag de senaste åren. Lärare, socionomer, och 

undersköterskor har varit prioriterade grupper vid lönerevision.  

Vad gäller det långsiktiga arbetet med att påverka normer för yrkesval återstår 

mycket att göra. Flera förskolor har en medveten hållning kring genuspedagogik, men 

i stort återstår det mesta att göra. (Se även stycket under utbildning). 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 

 Öka attraktiviteten i omsorgsyrken genom ett Omsorgslyft. Förbättra 

arbetsvillkor inom omsorgsyrken som finansieras av kommunen. Heltid ska 

vara norm, deltid en möjlighet. Delade turer får inte förekomma. Fortsätt 

utveckla arbetsorganisation och schemaläggning där de anställda kan påverka 

sina arbetstider på ett mer flexibelt sätt. 

 

 Sex timmars arbetsdag. Starta ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning – 

sex timmars arbetsdag - i en kommunal verksamhet inom omsorgen. Bygg på 

erfarenheterna från liknande framgångsrika projekt i andra kommuner. 

 

 Ändra normen, genuspedagogik i skolan. Vi vill bryta upp stereotypa 

könsmönster och motverka traditionella könsbundna yrkesval. Genomför en 

kraftfull satsning på genuspedagogisk fortbildning för lärare genom att ett 5-

årigt projekt "Ändra normen" startas.  
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MEDELKVINNAN FÖRLORAR 2,5 MILJON I LIVSINKOMST 
 

Inkomstskillnad 

Kvinnors medelinkomst är 77 % av männens. 

Medelinkomst för män 358 000:- 

Medelinkomst för kvinnor 275 000:-9  

Detta innebär att medelmannen i Upplands Väsby under ett arbetsliv tjänar ca 2,2 – 

2,9 miljoner kr mer än medelkvinnan.10 

 

Den strukturella löneskillnaden och att kvinnor generellt arbetar mer deltid och utför 

mer oavlönat omsorgsarbete i hemmet medför stora konsekvenser. Vi är långt ifrån 

målet om ekonomisk jämställdhet mellan män och kvinnor. Konsekvenserna visar sig 

sedan inte minst vid pension där många kvinnor blir ”fattigpensionärer”. 

Inom den kommunala sektorn är medianlönerna generellt sett jämställda med vissa 

mindre skillnader mellan kvinnor och män, ofta till kvinnornas fördel. Denna trend 

återfinns inte i Upplands Väsby kommun, där männen enligt medianen har högre lön.  

Inom den kommunala förvaltningen ser de sammanräknade medianlönerna ut som 

följer: Män: 33 800 kr Kvinnor: 31 800 kr Skillnad: 2000  

 UV kommun har ett ambitiöst arbete med lönekartläggningar. Osakliga löneskillnader 

får inte förekomma. Den senaste lönekartläggningen11 visar att de löneskillnader som 

finns mellan män och kvinnor helt är att hänföra till strukturell värdering av 

kvinnodominerade respektive mansdominerade yrken. 

 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 

 Högre lön i kvinnodominerade yrken. Prioritera lönehöjningar i de 

kvinnodominerade låglönejobben i kommunen. Lönerna måste höjas mer än 

genomsnittet. Detta kan ske med riktade statsbidrag till kommunerna såsom 

Vänsterpartiet föreslår i riksdagen. 

 

 Välfärdsarbetarna i offentlig sektor måste sluta underbetalas. Finansiera 

genom höjd skatt. 

 

 

.  

 

                                                             
9 SCB. Avser 2016. 
10 Jämställdhetskartan. Rapport Analys av jämställdhet och tillgänglighet i UV kommun, till kommunstyrelsen 170208. 
11 Upplands Väsby kommun. Lönekartläggningsrapport mars 2017. 
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KVINNOR HAR HÖGRE UTBILDNINGSNIVÅ – FLICKOR BÄTTRE 
STUDIERESULTAT 
 

Kvinnor har generellt högre utbildning i Väsby 

46 % av kvinnorna har eftergymnasial utbildning 

34 % av männen har eftergymnasial utbildning 

 

Flickor har bättre skolresultat 

Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 912  

Pojkar 67,5% 

Flickor 78,8 % 

 

Andel behöriga till yrkesprogram  

Pojkar 75,8 % 

Flickor 87,1 % 

 

Genomsnittligt meritvärde åk 913 

Pojkar 218,4 

Flickor 248,5 

 

Gymnasieelever som uppnått behörighet till universitet och högskola inom 4 år14 

Pojkar 42,2 % 

Flickor 60,4 % 

 

Traditionella yrkesval 

Andel pojkar som sökt till kvinnodominerade yrkesprogram är 9,3%.  

Det innebär en ranking på 264 plats av 290 kommuner.15 

 

Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att klara sig i det svenska och globala 

kunskapsintensiva samhället. Utbildning är också central för jämlikhet och 

utjämnande av klasskillnader. Det är en stark trend i Sverige som helhet att kvinnor 

hämtat in männens högre utbildningsnivå och nu drar ifrån. Det ser vi också mycket 

tydligt i UV. 

 Skolresultaten har förbättrats kraftigt i UV – både för pojkar och för flickor – de 

senaste åren vilket är glädjande. Vi ser dock fortfarande en stor skillnad mellan 

pojkars och flickors resultat. Om pojkarna skulle prestera som flickorna skulle vi ligga 

bland de bästa skolkommunerna i landet. 

                                                             
12 SKL, Kolada. Avser 2017. 
13 SKL, Kolada. Avser 2017. 
14 SKL. Kolada avser 2017. 
15 SKL. Öppna jämförelser Jämställdhet. 
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I uppdrag till Utbildningsnämnden har det tydligt adresserats som en fråga att 

fokusera på. Det sker insatser med exempelvis läsfrämjande för att nå grupper av 

pojkar som inte läser, men ännu är det svårt att säga att det har formats systematiska 

insatser och arbetssätt som leder till förbättring av pojkars studieresultat. 

 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 

 Genusperspektiv höjer resultaten. Driv på för genusspedagogik i förskola och 

skola.  Pojkar som grupp presterar sämre än flickor som grupp. Hos vissa 

grupper av pojkar frodas en kultur av att skola och kunskap inte är så viktigt. 

Pojkar läser generellt sett mindre än flickor. Flickor och pojkar tvingas ofta in i 

stereotypa genusmönster där deras fulla potential inte kommer till sin rätt. 

Pojkars och flickors yrkesval är väldigt traditionella i Väsby. Det vill vi ändra 

på.  

 

 Ändra normen, genuspedagogik i skolan. Vi vill bryta upp stereotypa 

könsmönster och motverka traditionella könsbundna yrkesval. Genomför en 

kraftfull satsning på genuspedagogisk fortbildning för lärare genom att ett 5-

årigt projekt "Ändra normen" startas.  

 

 Bygg ut arbetet med projektet ”Mentorer för våldsprevention” som förutom 

att verka våldsförebyggande lyfter diskussioner om hur destruktiva 

mansnormer kan motverkas. 
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FÖRDELNING AV OMSORGSARBETET 
 

Uttag av föräldrapenning 

75 % av dagarna i föräldrapenningen tas ut av kvinnor. 16 

61 % av den tillfälliga föräldrapenningen tas ut av kvinnor.  

 

Obetalt arbete i genomsnitt per vecka i  åldern 20-64 år (gäller riket)17 

Hushållsarbete Män 7 timmar, kvinnor 13 timmar 

Omsorg om egna barn Män 2, 5 timmar, kvinnor 4 timmar 

 

Hur omsorgs- och hemarbetet organiseras och fördelas är avgörande för kvinnors 

livsvillkor.  Sverige har sedan 1970-talet en väl utbyggd offentlig omsorg av barn, äldre 

och funktionsnedsatta. Resultatet är en av de högsta förvärvsfrekvenserna för kvinnor 

i hela världen. Att ha ett avlönat arbete är grunden för att vara ekonomisk 

självständig.  

 Den offentligt finansierade barn- och äldreomsorgen i Väsby är väl utbyggd och får 

generellt goda brukarbetyg. De tendenser till platsbrist i förskolan som fanns 2016 har 

byggts bort med hjälp av paviljonger. Ett omfattande program för att bygga fler 

förskolor är initierat. 

Samtidigt utförs en stor del av arbetad tid oavlönat i hemmet med hushållsarbete och 

omsorg av barn och äldre anhöriga. För att beskriva mäns och kvinnors livsvillkor är 

det nödvändigt att se till hela tidsanvändningen, både för avlönat och oavlönat 

arbete. SCB gör vart tionde år en sådan tidanvändningsundersökning. Den finns inte 

nedbruten till kommunnivå.  

En god indikation är ändå fördelningen av uttaget av föräldrapenning. Det är när en 

har barn som dels den totala arbetstiden blir som längst och dels skillnaden mellan 

mäns och kvinnors arbetstid i  hemmet är som störst.  

 UV kommun har en uttalad policy att stödja och uppmuntra ett jämt uttag av 

föräldrapenning. 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 Gör föräldraförsäkringen individuell så att båda föräldrarna tar ut lika stor 

del. 

 

 Arbeta normkritiskt i förskola- och skola. Lyft fram jämställda förebilder. 

 

                                                             
16 Jämställdhetskartan. SCB 
17 SCB, tidsanvändningsundersökning 2010/11. Gäller hela riket. 
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VÅLDSBROTT – våldet är bekönat 
 

Våldsbrott 18 

Typ    Andel män andel kvinnor 

Misshandel, obekant med offret utomhus 83 % 17 % 

Misshandel, bekant med offret utomhus  49 % 51 % 

Misshandel, obekant med offret inomhus 74 % 26 % 

Misshandel, bekant med offret inomhus  61 % 39 % 

 

Grov kvinnofridskränkning, anmälda  23 (2015) 

Fullbordad våldtäkt utomhus, anmälda   5 (2015) 

Fullbordad våldtäkt inomhus, anmälda 14 (2015) 

 

Antal anmälda brott i urval 2014-201719 

  -14 -15 -16 -17 

Fridskränkning 31 30 19 21 

Misshandel utomhus 170 191 169 162 

Sexuellt ofredande 21 31 34 19 

Våldtäkt, utomhus 1 7 6 10 

 

86 % av anmälda våldsbrott utförs av män (hela riket)20 

 

Samhället betalar ett högt pris för det genusrelaterade våldet. Det är ett allvarligt 

folkhälsoproblem som innebär stora ekonomiska påfrestningar i form av kostnader för 

olika samhällsinsatser. Kommunen gynnas av att minska de sociala och ekonomiska 

kostnaderna för den psykiska och fysiska ohälsa som drabbar såväl offer som 

förövare.  

Statistiken pekar på skillnader mellan könen vad gäller anmälda våldsbrott. Män 

anmäler våldsbrott i större utsträckning och de riskerar främst att utsättas för våld 

utomhus och av en obekant förövare.  

Kvinnor som drabbas av våldsbrott misshandlas i större utsträckning inomhus, av en 

bekant förövare. I Upplands Väsby kommun följer brottsstatistiken samma mönster. 

Trots undersökningar som tyder på att kvinnor i jämförelse med män upplever större 

otrygghet i det offentliga rummet, visar statistiken att den största delen av 

kvinnomisshandel och våldtäkt sker i hemmet eller inomhus.  

Brottsförebyggande rådet räknar med att enbart 10 - 20 % av alla sexualbrott kommer 

till polisens kännedom. Bland annat för att kvinnor ofta har en beroenderelation till 

sin förövare. Utifrån de rådande könsnormerna där mansidealet kretsar kring 

egenskaper som styrka, kontroll och självständighet kan en anta att det är svårare för 

män än för kvinnor att uppge känslor av otrygghet, vilket kan innebära att det finns 

ett mörkertal även för misshandlade och otrygga män. 

                                                             
18 Jämställdhetskartan, BRÅ 
19 CompStat Upplands Väsby 
20 SCB. På tal om kvinnor och män 2016. Sid 88 
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 UV kommun har stärkt det så kallade familjefridsarbetet de senaste åren. Dels i 

kommunens egen socialtjänst och i form av samarbete med civilsamhället.  Antalet 

kvinnor som får hjälp med skyddat boende av socialtjänsten ökar. Långsiktiga IOP-

avtal är tecknade med Kvinnojouren Mivida och Brottsofferjouren. Ett mindre stöd 

ges också till Akillesjouren som arbetar till stöd för våldsutsatta män i nära relationer. 

Stöd riktat till ungdomar ges till Väsby tjejjour och projektet Mentorer för 

våldsprevention. 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 Män och våld. Benämn våld och brott som i huvudsak ett problem med 

destruktiva mansnormer. 90 % av våldet utövas av män mot andra män eller 

av män mot kvinnor. Arbeta normkritiskt och normförändrande med detta i 

skolor och föreningar. Ge stöd till projekt och organisationer där män tar 

ansvar för att förändra destruktiva mansnormer. 

 

 Könsrelaterat våld. Kommunen ska ha ett aktivt arbete mot våld i nära 

relationer och stödja våldsutsatta personer, främst kvinnor. Tätt samarbete 

ska finnas med ideella kvinnojourer, även fortsättningsvis i form av långsiktiga 

avtal (IOP). 

 

 Jämställdhetsstöd. Ge ökat stöd till föreningar och andra organisationer i 

civilsamhället som arbetar för jämställdhet och förändrade genusnormer. 

Exempelvis, Kvinnojouren Mivida, Väsby tjejjour, Akillesjouren, Föreningen 

Män och projektet Mentorer för våldsprevention. 

 

 Våld och tvång i hederns namn.  Skolpersonal, socialarbetare med flera ska 

ges fortbildning för att kunna upptäcka, tolka och förhindra detta. Stärk 

beredskap och kompetens inom kommunen att arbeta förebyggande emot 

hatbrott, våldsbejakande extremism och våld som utövas i hederns namn. 
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UTBRÄND – UTHÄNGD – UTSLÄNGD? 
 

Långtidssjukskrivning 

Av sjukfall längre än 30 dagar är 68% kvinnor.21 

Av sjukfall längre än 180 dagar är  66% kvinnor. 

 

Sexuella trakasserier 

34% av flickorna och 7 % av pojkarna i åk 9 svarar att de blivit utsatta för sexuella 

trakasserier någon gång den senaste terminen22 

 

Pensioner 

Kvinnors pension är 67 % av männens (hela riket)23 

 

Hälsotal Kvinnor har högre ohälsotal än män och är överrepresenterade bland de längre 

sjukskrivningarna. Den samlade effekten av ett stressigt arbetsliv, brister i 

arbetsorganisation och att kvinnor gör en större del av hemarbete tenderar att skapa 

utmattningssyndrom. ”Utbrändhet” är det snabbast växande folkhälsoproblemet och 

drabbar kvinnor mer än män. Ojämställdheten tar sig rent fysiska uttryck! 

Psykisk hälsa  Ungdomars, och speciellt flickors, psykiska ohälsa tilltar, sett över en tioårsperiod. 

Prestationskrav och utseendefixering skapar tryck som många unga i känsliga åldrar 

har svårt att värja sig emot. Sexuella trakasserier och sexistisk jargong bidrar till att 

göra skolmiljöerna otrygga för framförallt tjejer, men självklart också för killar som 

inte ställer upp på dessa värderingar. 

 Det är dock glädjande att den psykiska hälsan bland flickor i Väsby är  på väg åt rätt 

håll. Det visar Stockholmsenkäten från 2014 respektive 2016.  2014 såg vi att flickor i 

skolår 9 stack ut på ett oroväckande sätt då de var den grupp som i flest sammanhang 

(alkoholkonsumtion, droger, livssituation och annan utsatthet) uppvisade en negativ 

utveckling. Kommunen gjorde en fördjupad analys och olika insatser initierades som 

samlade insatser i skola, socialtjänst och fritid. I 2016 års mätning ser vi att flickornas 

hälsa i skolår 9 har förbättrats och ligger i stort sett i linje med övriga länets resultat.  

 Metoo-rörelsen har satt fokus på den stora omfattningen av sexuella trakasserier. 

Bland unga har vi börjat mäta med hjälp av frågor i Stockholmsenkäten. Resultatet är 

statistiskt osäkert men ger en tydlig indikation på att sexuella trakasserier är ett stort 

problem för unga tjejer.  

 UV som arbetsgivare har en aktuell handlingsplan mot kränkande särbehandling och 

sexuella trakasserier. Ett särskilt uppdrag gavs i december för att genomlysa nuläge 

och tillse att planen är ett levande dokument i verksamheterna. 

 

                                                             
21 Jämställdhetskartan, SCB 
22 Folkhälsorapport 2017,  UV kommun s 32 (källa Stockholmsenkäten 2016) 
23 SCB På tal om kvinnor och män 2016. 
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Pensioner  Kvinnors arbete värderas lägre och kvinnor utför mer obetalt hemarbete. Det medför 

lägre livsinkomst och visar sig brutalt när det kommer till pension. Kvinnor har 67 % av 

männens pension i genomsnitt och ju äldre desto större skillnader. Lokala siffror för 

Väsby saknas. I åldersgruppen 75+ finns det 1 830 kvinnor i Väsby och de utgör 57% av 

gruppen24.  Vi kan på goda grunder anta att vi har en stor andel ”fattigpensionärer” i 

denna grupp. Det är ovärdigt att samhället behandlar äldre kvinnor som något som 

kan slängas ut och är förbrukat. 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 

 Kön och hälsa. Vår tids stora och växande hälsoproblem med utbrändhet 

drabbar kvinnor mer än män. Medvetenheten om hälsans koppling till genus 

ska öka genom fortbildning av personal och information. Exempelvis om hur 

vissa manlighetsnormer starkt bidrar till ohälsa och att flickors och pojkars 

psykiska ohälsa ofta tar sig skilda uttryck. 

 

 Psykisk hälsa. Genomför insatser för att stödja ungas psykiska hälsa. 

Exempelvis stöd till tjejjourer, program för att förhindra självmord och 

förbättrat samarbete mellan elevhälsa, ungdomsmottagning och BUP. 

Ungdomspsykiatrin ska stärkas och göras mer enhetlig med ”en väg in” och 

ökade resurser. 

 

 Erbjud utbildningar i feministiskt självförsvar på högstadiet och gymnasiet, 

framförallt riktade till flickor. Tillvalet syftar till att stärka tjejers självkänsla 

och förmåga att sätta gränser mot sexism samt lär ut enkla metoder för att 

värja sig mot sexualiserat våld. Permanenta arbetet med ”Mentorer för 

våldsprevention”, som framförallt är riktat till pojkar. 

 

 Gör om pensionssystemet så att inte kvinnor systematiskt missgynnas. 

Vänsterpartiet står utanför pensionsuppgörelsen och varnade tidigt för de 

konsekvenser vi nu ser att systemet fått.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
24 SKL, befolkningsstatistik 2017 
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
 

Kommunen som organisation är en mycket viktig aktör för att öka jämställheten. 

Kommunen ansvarar för viktiga delar av välfärd och omsorg som är en förutsättning 

för att män och kvinnor ska kunna ha lika villkor. Kommunen har hand om förskola 

och skola där våra barn och unga formas, där normer och värderingar grundläggs. 

Kommunen är den största arbetsgivaren med en majoritet kvinnor anställda. 

Kommunen kan därmed direkt påverka arbets- och levnadsvillkor. 

Jämställdhet kommer inte av sig själv. Historiskt är det genom kvinnors kamp för 

rättigheter och mot diskriminering och genom att utmana manliga maktstrukturer 

som förändring har skapats. I en modern organisation handlar det om konsekvent 

genomlysning av strukturer, arbetssätt, verksamhetsinriktning och normer. Att göra 

detta systematiskt och uthålligt är grunden för förändring – det som kallas 

jämställdhetsintegrering.  

 Under den rödgröna majoriteten har stora steg tagits. Det finns nu en 

jämställdhetsstrategi och jämställdhet är inskrivet som en viktig faktor för 

kommunens kvalitetspolicy. Det finns mål och uppdrag kring jämställdhet 

formulerade från kommunfullmäktige. Alla nämnder genomlyser sin verksamhet ur 

jämställdhetsperspektiv - hur resurser fördelas, om arbetssätt passar både män och 

kvinnor, pojkar och flickor. Det finns tjänstemän på kommunledningsnivå som driver 

på arbetet, inspirerar och sprider kunskap. Det gör inte UV jämställt över en natt, men 

det är grunden till förändring. 

 

 VÄSBYVÄNSTERN FÖRESLÅR 

 

 Fortsätt integrera jämställdhetsperspektiv i kommunens hela styrsystem. Att 

utveckla så kallad Genderbudgeting och ansluta kommunen till EU:s CEMR25 

deklaration är stöd i arbetet. Jämställdhet ska inte vara något ”vid sidan om” 

utan ett självklart perspektiv i alla verksamheter. Kommunstyrelsen ska ha 

det övergripande ansvaret. 

 

 Gender-budgeting. Inför ett genusperspektiv i budgetarbetet genom att 

använda så kallad genderbudgeting. Det tydliggör fördelning och 

konsekvenser av ekonomiska beslut mellan könen. 

  

                                                             
25 CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Jämställdhetsdeklarationen antogs av CEMR:s högsta 
politiska ledning i maj 2006 
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