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Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att, inom ramen för
utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter
(JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering under
2015–2018. I uppdraget ingår att
 erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda
myndigheters uppdrag avseende jämställdhetsintegrering,
 samordna kompetenshöjande insatser,
 anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan
myndigheter,
 sprida lärande exempel inom exempelvis god metodutveckling,
 sammanställa och analysera resultatet av berörda myndigheters
arbete, och
 löpande utvärdera uppdraget.
Stödet till myndigheterna ska vara verksamhetsanpassat och utformas i
dialog med berörda myndigheter. Samråd ska ske med länsstyrelsernas
särskilt sakkunniga för frågor om jämställdhet och andra relevanta
aktörer. Regeringskansliet ska löpande hållas informerat om arbetets
fortskridande.
För uppdragets genomförande får Göteborgs universitet disponera högst
6 700 000 kronor för 2015. Av medlen får högst 2 000 000 kronor
användas för utveckling av den nationella portalen för jämställdhetsintegrering Jämställ.nu. Kostnaden ska belasta det under utgiftsområde
13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter
regeringsbeslut. Göteborgs universitet ska rekvirera medlen för 2015
från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel för 2015 som
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inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2016.
Uppdraget löper till och med 2018. Medlen avseende 2016, 2017 och
2018 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december
respektive år. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas
senast den 31 mars året efter det att medlen rekvirerats. Göteborgs
universitet ska lämna en lägesrapport senast den 31 mars 2016, den 31
mars 2017 och den 31 mars 2018 till Regeringskansliet
(Socialdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en
ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2019 till Regeringskansliet
(Socialdepartementet). Efter riksdagens behandling av
budgetpropositionen återkommer regeringen årligen om de medel som
myndigheten ska få erhålla för uppdragets genomförande.
Ärendet

Utveckling av jämställdhetsintegrering som strategi är en av de viktigaste
prioriteringarna för jämställdhetspolitiken. Arbetet med jämställdhetsintegrering ska stärkas och utvecklas inom alla departement och berörda
myndigheter. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i relevanta
delar av sina verksamheter bidrar myndigheterna till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen och i förekommande fall mål som
regeringen har fastställt för specifika verksamhetsområden.
Mot bakgrund av erfarenheter från tidigare jämställdhetssatsningar och
för att skapa långsiktighet och att säkerställa hållbarheten i de åtgärder
som har genomförts är det centralt att fortsätta stödja myndigheternas
arbete med jämställdhetsintegrering. Sedan 2013 bedrivs ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i 18 statliga myndigheter
(U2013/377/JÄM). Regeringen utökar nu denna satsning till att omfatta
totalt 41 statliga myndigheter.
Syftet med programmet är fortsatt att stärka och vidareutveckla statliga
myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Målet är att
deltagande myndigheters verksamhet ska utvecklas så att den ännu bättre
bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhet ska
integreras och vara en ordinarie del av myndigheternas verksamhet,
exempelvis i myndigheternas styrprocesser. Först när jämställdheten är
en del av det ordinarie arbetet kommer långsiktigt bestående förändring
att åstadkommas.
I utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegering i statliga
myndigheter ingår Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Boverket,
Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Centrala
studiestödsnämnden, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket,
Folke Bernadotteakademin, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för
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hälsa, arbetsliv och välfärd, Försvarsmakten, Försäkringskassan,
Inspektionen för vård och omsorg, Konstnärsnämnden, Kriminalvården,
Livsmedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan, Pensionsmyndigheten,
Riksutställningar, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige,
Sametinget, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse,
Statens konstråd, Statens kulturråd, Statens musikverk, Statens
skolinspektion, Statens skolverk, Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet,
Universitetskanslersämbetet, Verket för innovationssystem,
Vetenskapsrådet och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna får i
respektive regleringsbrev för 2015 i uppdrag att redovisa en plan för
jämställdhetsintegrering som ska genomföras under 2016–2018.
Varje myndighet ansvarar för jämställdhetsintegrering inom sin
verksamhet. De myndigheter som avser att ta del av det stöd som
Göteborgs universitet erbjuder bör också bidra med det underlag som
Göteborgs universitet efterfrågar för att genomföra sitt uppdrag.
Skälen för regeringens beslut

Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att
uppnå de jämställdhetpolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär
att all verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från kunskap om
kvinnors och mäns villkor och behov. De som vanligen ansvarar för
beslutsprocessen ansvarar också för att processen genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv. Vidare finns det fyra delmål som vägleder regeringens
politik; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet,
jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns
våld mot kvinnor ska upphöra. Jämställdhetspolitiken syftar till att
kvinnor och män, flickor och pojkar ska ges förutsättningar att utvecklas
utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar.
På så sätt kan samhället och den enskilda människan nå sin fulla
potential.
Inom Regeringskansliet har under lång tid ett systematiskt arbete
bedrivits för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Regeringskansliets
verksamhet. Likaså bedriver flera myndigheter ett aktivt arbete med
jämställdhetsintegrering i sina verksamheter.
JämStöds utredning om stöd för jämställdhetsintegrering i staten,
(N2005:02, dir. 2005:7), överlämnade i mars 2007 sitt slutbetänkande
Stöd för framtiden – om stöd för jämställdhetsintegrering (SOU
2007:15). Där framhålls att jämställdhetsintegrering av offentlig
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verksamhet måste ges fortsatt stöd och att myndigheterna bedöms vara
beroende av extern styrning och vägledning. Vidare framhåller
Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning som
under perioden 2008–2010 hade uppdraget att stödja
jämställdhetsintegrering i staten(IJ2008/1467/JÄM), att myndigheternas
arbete med jämställdhetsintegrering varierar i omfattning och
ambitionsnivå. I vissa fall förekommer en osäkerhet kring vilket uppdrag
myndigheterna har i fråga om jämställdhetsintegrering och det är inte
alltid som myndigheterna har konkretiserat vad verksamheten har för
relevans för de jämställdhetspolitiska målen eller vad
jämställdhetsintegrering innebär för den egna verksamheten.
Det är viktigt att de myndigheter som ingår i utvecklingsprogrammet ges
goda förutsättningar att uppnå resultat. Därför bör myndigheterna
stödjas av en utomstående aktör. Lärdomarna från de 18 myndigheter
som bedrivit detta arbete under 2013–2014, ska spridas till fler
myndigheter och bidra till utveckling av deras verksamheter.
Göteborgs universitet har under 2013–2014 haft i uppdrag att stödja
myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering samt sprida lärande
exempel till fler myndigheter via webbportalen Jämställ.nu. Sedan 1998
finns det Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs
universitet. Sekretariatets uppgift är att sprida och främja svensk
genusforskning och fungera som en kunskapsbrygga mellan forskning
och praktik. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting,
Europeiska Socialfonden, Verket för innovationssystem och
Länsstyrelserna driver Göteborgs universitet den nationella
webbportalen Jämställ.nu, en webbplats som sprider goda exempel från
det arbete som har bedrivits av myndigheter och organisationer på lokal,
regional och central nivå samt samlar aktuell information inom området,
forskning om praktiska exempel, metoder och verktyg för
jämställdhetsintegrering. Sedan oktober 2012 är Göteborgs universitet
även värdorganisation för Nordisk information för kunskap om kön, ett
tvärnordiskt kunskaps- och informationscenter finansierat av Nordiska
ministerrådet. Vid Göteborgs universitet finns dessutom KvinnSam som
etablerades 1958 och är nationellt bibliotek för genusforskning.
KvinnSam driver bland annat jämställdhetsdatabasen, JÄMDA, med
litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare
mening.
Mot denna bakgrund bör Göteborgs universitet ges i uppdrag att stödja
arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.
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På regeringens vägnar

Åsa Regnér
Lina Nilsson
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Kopia till
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM, KRIM, SIM, Å
Utrikesdapartementet/SP, USTYR
Försvarsdepartementet/MFI, SSK
Socialdepartementet/FS, FST, PBB, SAM, SF, SFÖ
Finansdepartementet/SKA
Utbildningsdepartementet/UH, F, GV, S, SF, UC
Landsbygdsdepartementet/DL, JFS
Näringsdepartementet/AS, ENT, FIN
Kulturdepartementet/KA, KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, ARM, DISK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Riksdagen/arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiestödsnämnden
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Konstnärsnämnden
Kriminalvården
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Pensionsmyndigheten
Riksutställningar
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statens konstråd
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Statens kulturråd
Statens musikverk
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting

