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Bakgrund
• Lagkrav (kommunallagen, PBL) och andra åtaganden
(CEMR-deklarationen)
• Stadens övergripande arbete med jämställdhet (och mångfald
och antidiskriminering)
– komin.malmo.se/Min-anstallning/Policyer-riktlinjer/Utvecklingsplan-for-jamstalldhetsintegrering-.html
– komin.malmo.se/Min-anstallning/Policyer--riktlinjer/Strategiskutvecklingsplan-for-arbetet-mot-diskriminering-i-Malmostad.html

• Kontorets interna arbete (HR, plan för jämställdhet, mångfald
och antidiskriminering m.m.)
• Revisorsgranskning av verksamheter under SBN och TN 2014
• Handlingsplan för 2015 antagen av SBN
• Vi arbetar nu med ett kontorsövergripande uppdrag i
projektliknande form

Kvinnor och män ska ha samma
makt

– dvs möjligheter, rättigheter och skyldigheter
– att forma samhället och sina

egna liv.

SBN handlingsplan
Uppdrag

Ansvarig

Färdigt när?

Att införa krav på att all insamlad statistik SBK tar fram, som är möjlig att könsuppdela, ska Respektive avdelningschef
könsuppdelas. Detta är inte valfritt, utan ett krav från KF

VT 2015

Att skapa en Jämställdhetsgrupp med chefsrepresentation (enhetschef eller biträdande
Kontorsledningen
avdelningschef) från varje avdelning som har i uppdrag att leda och samordna arbetet med
att säkra jämställdhetsintegreringen på stadsbyggnadskontoret.

Början av 2015

Framtagande av utvecklingsplan för kontorets arbete med jämställdhetsintegrering.
Planen ska samordna de olika avdelningarnas egna utvecklingsarbete med
jämställdhetsintegrering med tydliga direktiv och tidsplan. Bör innehålla direktiv om att
varje avdelning under 2015 ska:

VT 2015

Jämställdhetsgruppen

1. Utföra någon sorts informationshöjande aktivitet om jämställdhet särskilt applicerat på
avdelningens verksamhet. (se nedan)
2. Utforma avdelningsspecifika mål för jämställdhet. (se nedan)
3. Utföra någon sorts jämställdhetsanalys (se nedan)
Anordnande av informationshöjande insatser, workshops och liknande med mål om att
höja medvetenheten om hur man inom varje avdelning på SBK kan arbeta med
jämställdhetsintegrering.

Respektive avdelningschef, under
VT/HT 2015
samordning av jämställdhetsgruppen.

Formulerande av avdelningsspecifika (helst mätbara) mål för jämställdhetsintegrering av
verksamheten

Respektive avdelningschef, under
HT 2015
samordning av jämställdhetsgruppen.

Jämställdhetsanalyser av verksamheten. Bör göras avdelningsvis och helst återkommande. Respektive avdelningschef, under
HT 2015
Varje avdelning bör själva bedöma vad en relevant metod för utvärdering av deras
samordning av jämställdhetsgruppen.
verksamhet består i.
Philip Tanimura, nov 2014

Avdelnings- och kontorsmål
• Efter genomförda utbildningar och analyser har vi tagit fram 12
avdelningsvisa mål, och 11 tillhörande aktiviteter/medel, för att leva
upp till kommunfullmäktiges mål

• Flera avdelningsmål kan samordnas, t.ex. kring medborgardialog
• Revidering i målstrukturen i stort rekommenderas
• Alla målformuleringar (även på avdelningsnivå) kan och bör på sikt
passas in i en reviderad målkedja

Analyser 2015-16
• Admin
• Jämställd utbildning av personal
• Planering i Malmö – är tidningen jämställd?
• Jämställd bostadsanpassning
• Boplats Syd
• Är köreglerna jämställda?
• Strategi
• Jämställdhet i metoden sociala konsekvensbedömningar
• Plan
• Jämställdhet i dp-planbeskrivningar
• Stark
• Jämställdhet i bygglovsprocessen
• SMA
• Jämställda KLM-sammanträden
• Namnsättning av gator och platser – könsmönster?

Analyser 2016
• Nu pågår analyser, 6-7 stycken, delvis nya frågeställningar, och
delvis fortsättningar på tidigare frågeställningar
(t.ex. medborgardialog)

• Förväntas klara före jul
• Men tillbaka till några tidigare resultat!

Strategiavdelningen
Sociala konsekvensbedömningar
Frågeställning
Vi undersöker de som är aktörer i användandet av verktyget social konsekvensbedömning
(SKB).
Dels handlar det om själva användandet av verktyget, dvs. hur många kvinnor och män har
deltagit i processen, hur mycket plats har kvinnor och män fått ta, hur har kvinnors och mäns
idéer tagits emot, etc.
Dels själva resultatet av SKB:n – hur påverkar det kvinnor och män?
Sammantaget: Är den slutliga bedömningen lämplig för både kvinnor och män? Och är gruppen
som gjorde bedömningen lämplig för att göra den?
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Analys
• En SKB gjordes för ett projekt (bygglovsärende) där
jämställdhetsaspekten särskilt undersöktes.
Projekt
Träpanelen
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• Inget sades dock inledningsvis om detta underliggande syfte. Det
blev ett blindtest. Först efter genomförd bedömning ställdes frågan:
• Om vi hade betonat jämställdhet tydligare under
bedömningen, hade ni resonerat annorlunda då och i så fall
hur?

Resultat
• Jämställdhetsaspekten har inte varit särskilt framträdande.
• Resonemang om kvinnor och män, eller snarare kvinnligt och
manligt, tillförde nya nyttiga dimensioner och resonemang.
• Manualen för SKB behöver utvecklas för att tydligare synliggöra
jämställdhetsaspekten.

SMA, Namnsättning av gator och platser i Malmö stad 1991-2015
Fler män än kvinnor har gett namn
till gator och platser under perioden
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Snedfördelningen är störst i stadsdelen Centrum
LimhamnBunkeflo

Vi ser en strukturell ojämställdhet i historien där
kvinnors gärningar inte värderats lika högt som
mäns. Historieskrivningen fokuserar mest på män.
Kvinnor har inte haft samma möjlighet att ta plats i
samhället på grund av sämre utbildningsmöjligheter
och hemarbete.
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Snedfördelningen i namnsättningen bidrar till att
skapa ojämställdhet och går att åtgärda.
Namnen vi sätter påverkar omgivningen på ett
omedvetet sätt eftersom mansnamnen får synas och
ta plats i större utsträckning än kvinnonamn.
Stereotypa könsmönster förstärks och staden bidrar
med få kvinnliga förebilder i det offentliga rummet.

Makt & inflytande - rättvisa,
demokrati och delaktighet
Öka kunskapen och bidra till
mer genomtänkt arbete
Social hållbarhet

FRAMTIDENS
KOLLEKTIVTRAFIK

Miljö
Tillväxt
Integration

Jämställdhet

 Kollektivtrafikens roll för
människors möjlighet att
påverka sin vardag – att vara
delaktig i samhällslivet
 Möjlighet att bryta
”utsattheten” i vissa områden
genom förbättrade
kommunikationer
 I analysen framkommer hela
tiden jämställdhet mellan
kvinnor och män som en
aspekt som påverkas av en
fungerande och attraktiv
kollektivtrafik

Fokusgrupper & Workshops, Text- & bildanalys
Inspirationsdag & konferens

Analys av kvinnors och mäns resvanor
Medborgardialog






Om kvinnorna reste som männen skulle:
Andelen bilresor öka med 17%
Koldioxidutsläppen öka med 31%
Utsläppen av kvävedioxider öka med
35 %
Behov av ytan för fordon öka med 190
Möllevångstorg

Tillämpning

Jämställdhetsintegrering i
stadsbyggandet
Tack!

