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Sammanfattning av ärendet 

Östersunds kommun och övriga remissinstanser har ombetts lämna 

synpunkter på betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) som 

överlämnades till statsrådet, Magdalena Andersson i juli 2020. 

 

Östersunds kommun instämmer i betänkandets grundläggande 

problemformulering och ser positivt på att regeringen genom tillsättandet av 

utredningen vill åstadkomma en ökad ekonomisk jämlikhet. Vi välkomnar 

att utredning valt en bred ansats genom att granska politikområden som både 

indirekt och direkt kan tänkas påverka den ekonomiska jämlikheten och 

instämmer i utredningens bedömning av att en utredning bör tillsättas efter 

det akuta skedet i pandemin är över, för att se över de fundamentala 

komponenterna i det offentliga budgetsystemet.  

 

Betänkandet är omfattande och berör många områden inom kommunen, 

varpå synpunkter från Barn och utbildningsförvaltningen, Kultur och 

fritidsförvaltningen, Social och arbetsmarknadsförvaltningen, samt Vård och 

omsorgsförvaltningen efterfrågats. Endast Kultur och fritidsförvaltningen har 

valt att delge sina synpunkter vilka sammanfattas i yttrandet. Övriga punkter 

som betänkandet formulerat, som inte behandlas i detta yttrande har 

Östersunds kommun ingen möjlighet att uttala sig kring.  
 

 

Ställningstagande 

 

10.6 Föreningsliv och civilsamhälle 

Östersunds kommun instämmer i betänkandets analys kring det ekonomiska 

värdet av den civila sektorns arbete i Sverige och anser att detta 

produktionsekonomiska argument kring de offentliga stöden till 

organisationer kan få högre utväxling. Att där är det viktigt att utreda 

kommunernas och regionernas möjligheter att avsätta medel och disponera 

positiva ekonomiska resultat i sociala investeringar. 
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17.3.6 Uppsökande Kulturpolitik 

Östersunds kommun instämmer i betänkandets krav på att kulturpolitiken 

ska vara aktivt uppsökande bör skärpas och att den förda politiken ska 

utvärderas med avseende på detta mål, och anslagen villkoras. Det är 

uppenbart att regeringens uppsatta mål för kulturpolitiken inte i nuläget ens 

är i närheten av måluppfyllelse. De uppföljningar och utvärderingar som 

görs återkommande av Myndigheten för kulturanalys visar på att politiken 

och de politiska prioriteringarna behöver utvecklas för att uppfylla målet att 

nå fram till nya grupper överallt i landet. 

 

 

17.3.6 Uppsökande kulturpolitik  

Östersunds kommun instämmer i betänkandet förslag att kulturskolorna ska 

ses som en del av det allmänna utbildningsystemet där ett statligt stöd 

villkorat på uppsökande verksamhet bör införas för att säkerställa närvaro i 

landets alla kommuner och vill understryka betänkandets sammanfattning 

kring att kulturpolitiken kan vara ett instrument för att öka jämlikheten i 

samhället. 

 

 

17.3.2 Styrning och ledning av förskola och skola 

Östersunds kommun välkomnar förslaget att en utredning tillsätts med 

uppdrag att föreslå åtgärder för långsiktig kompetensförsörjning och 

kvalitetsförstärkning inom förskolan. Östersunds kommun anser att 

utredningen även bör se över behov utifrån förskolelärares arbetsmiljö, 

arbetskrav, förutsättningar samt ersättning som förskolelärare erhåller. Detta 

för att minimera sjukskrivningar och övriga bortfall som ett sätt att behålla 

kompetens och bidra till bättre förutsättningar samt högre yrkesstatus som 

leder till en långsiktig kompensförsörjning. 

 

 

17.3.2 Utökad studie- och yrkesvägledning med sikte på icke-traditionella 

yrkesval 

Östersunds kommun instämmer i förslaget att höja ambitionsnivån för en 

yrkesvägledning i skolorna för att öka intresset för yrkesval som överskrider 

traditionella könsrollsgränser. För att öka jämställdheten i samhället krävs 

det att stereotyper kring manligt och kvinnligt upphör, genusperspektiv inom 

alla områden i skolan är utifrån detta önskvärt för att öka den normkritiska 

medvetenheten hos både elever och personal. 
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18.3.1 Problem med återkommande korta anställningar och oklara 

anställningsförhållanden 

Östersunds kommun instämmer i förslaget att utreda konsekvenserna för 

anställningstryggheten för visstidsanställda och vill understryka att 

utredningen bör ta hänsyn till att det är fler kvinnor än män som erhåller en 

visstidsanställning och analysera konsekvenserna utifrån ett genusperspektiv. 

 

18.3.1 Barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid 

Östersunds kommun instämmer i förslaget att utreda möjligheter att ge 

arbetstagare rätt till barnomsorg och vill understryka att detta leder till bättre 

förutsättningar för en jämställd arbetsmarknad. 

 

18.3.1 Löpande och förbättrad uppföljning av skillnader i löner och inkomst 

mellan män och kvinnor 

Östersunds kommun instämmer i förslaget att medlingsinstitutet ska redovisa 

beräkningar av den horisontella lönesegregeringen på den svenska 

arbetsmarknaden och vill understryka att detta är en förutsättning för att 

förbättra jämställdheten i lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden. 

 

19.3.4 Jämställd Integration  

Östersunds kommun instämmer i rekommendationen kring att 

arbetsförmedlingen ska erbjuda avpassade, sammanhållna introducerande 

etableringsinsatser till utrikesfödda kvinnor med kort utbildning och ringa 

arbetslivserfarenhet och välkomnar att inspiration från lokala projekt drivna 

av civila samhället självständigt eller i partnerskap inhämtats. Östersunds 

kommun vill understryka att sådana insatser bör anpassas efter varje kvinnas 

behov och vilja för att minimera risken att reproducera könsstereotypa 

mönster som riskerar att begränsa kvinnornas rätt att själva utforma deras liv. 

 

 

19.3.4 Förtydligande av jämställdhetsperspektivet i regleringen av 

samhällsorienteringens omfattning och innehåll 

Östersunds kommun instämmer i förslaget att förtydliga 

jämställdhetsperspektivet i samhällsorienteringens innehåll. Innehållet 

behöver på ett tydligt sätt synliggöra de normer och värderingar som 

kommer till uttryck genom lagar, och regler, hur det svenska samhället är 

organiserat samt innebörden av de mål kring jämställdhet som finns på en 

lokal och regional nivå.  
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24.3.2 Bättre inkomstskydd för gravida  

Östersunds kommun instämmer i förslaget att utreda hur graviditet hanteras i 

socialförsäkringen. 

 

 

27.1 Sociala investeringar  

Östersunds kommun vill understryka den offentliga sektorns möjligheter till 

förebyggande insatser som inte blir av därför att kostnaderna för åtgärderna 

bärs av en förvaltning, medan vinsterna med åtgärderna tillfaller andra 

förvaltningar eller region och stat. Där ser kommunen vikten av att sociala 

investeringar krävs för att utveckla metodiken för prioriteringar och därmed 

finansiering.  

 

27.3.4 Breddat politiskt inflytande  

Östersunds kommun instämmer i förslaget att tillsätta en ny maktutredning 

med inriktning mot det politiska systemets integritet och vill undertrycka 

vikten av detta för att motverka hot mot den representativa demokratins 

funktion och legitimitet. 

 

ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Yttrandet skickas till finansdepartementet via epost 

fi.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 

fi.ea.e3@regeringskansliet.se samt till 

mats.e.johansson@regeringskansliet.se.  

 

Ange diarienummer Fi2020/03418 och remissinstansens namn i ämnesråden 

på e-postmeddelandet.  
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