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Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro

Ändring av uppdrag till Statistiska centralbyrån att följa upp
Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att, i samband med den
årliga kvantitativa uppföljningen av Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering, även granska hur förslag i t.ex. propositioner och lagrådsremisser bedöms påverka kvinnor och män samt var i underlagen jämställdhet nämns.
Via regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Statistiska centralbyrån
(Fi2020/05114) respektive anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
(A2020/02662) har SCB sedan tidigare tilldelats 250 000 kronor för den
årliga kvantitativa uppföljningen. Regeringen beslutar att SCB får använda
ytterligare 60 000 kronor för uppdragets utökade genomförande under 2021.
Uppdraget finansieras med medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares
etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen
utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition
ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport och en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning, redovisning och slutrapport ska hänvisa
till detta beslut.
Bakgrund

Av regeringskanslibeslutet om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet
2021–2025 (A2021/01549) framgår att en årlig, extern, kvantitativ uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet ska genomföras. SCB har i flera år fått regeringens uppdrag att utföra detta arbete i
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enlighet med regeringskanslibeslut om jämställdhetsintegrering. Uppdraget
redovisas årligen till Arbetsmarknadsdepartementet.
Inom ramen för uppföljningen granskar SCB:
• Budgetpropositionen
• Kommittédirektiv
• Propositioner
• Statens offentliga utredningar
• Departementsskrivelser
• Skrivelser till riksdagen
• Fakta-PM om EU-ärenden
• Myndigheternas regleringsbrev och instruktioner
SCB:s uppföljning är ett viktigt led i att förstå genomslaget av arbetet med
jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Samtidigt ger inte uppföljningen
hela bilden av hur arbetet fungerar. I syfte att förbättra den samlade uppföljningen ger regeringen därför två tillägg till SCB:s uppdrag: att komplettera
uppföljningen av antalet s.k. friskrivningar samt att precisera var i berörda
underlag jämställdhet nämns.
Närmare om uppdraget

Regeringen ger följande tillägg till SCB:s nuvarande uppdrag:
-

SCB ska följa upp bedömningar som lämnas i underlagen av vilken
betydelse förslagen får för jämställdhetspolitikens genomförande
samt vilka konsekvenser förslagen får för kvinnor respektive män,
flickor och pojkar. SCB ska följa upp om förslagen 1) bedöms som
neutrala utifrån ett jämställdhetsperspektiv, 2) bedöms vara till
kvinnors och/eller mäns fördel, 3) bedöms vara till kvinnors
och/eller mäns nackdel, eller 4) om påverkan på jämställdheten inte
framgår av underlaget. Uppgifterna ska redovisas både per typ av
underlag och per departement.

Detta tillägg ger Regeringskansliet en bättre bild av hur jämställdheten
påverkas på totalen. Det är t.ex. möjligt att ett enskilt förslag i ett underlag
endast bedöms påverka jämställdheten negativt på marginalen. Det kan i sin
tur leda till att det inte bedöms behövas några kompensatoriska åtgärder för
att främja jämställdheten på området i fråga. Betydelsen av förslagen för
jämställdhetspolitikens genomförande kan bli tydligare om förslagens
förväntade effekter analyseras samlat.
Regeringen ger även följande tillägg till SCB:s nuvarande uppdrag:
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-

SCB ska fördjupa den kvantitativa uppföljningen genom att precisera
var i de undersökta dokumenten skrivningarna om jämställdhet finns
(t.ex. i bakgrundsdelen eller i konsekvensanalysdelen), i de fall detta
är applicerbart.

Regeringen bedömer att det är viktig information för Regeringskansliet,
eftersom analyser i konsekvensavsnitten, i förekommande fall, ger bättre
möjligheter att bedöma om det kan behövas kompensatoriska åtgärder.
Regeringen beräknar att avsätta 310 000 kronor årligen 2022–2025 för
uppdragets genomförande om en kvantitativ uppföljning av arbetet med
jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet, under förutsättning att riksdagen
beslutar om medel för anslaget.
På regeringens vägnar

Märta Stenevi

Ulrika Helldén
Kopia till

Samtliga departement, IDA/JÄM
Finansdepartementet, BA, OFA/ESA
Statsrådsberedningen, SAM
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
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