
 
 

Motion 
 
Anställ en jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun 
 
Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska utgå från det nationella jämställdhetsmålet, som innebär att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande 
målet finns fyra delmål: 
 
- En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
- Ekonomisk jämställdhet 
- En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska också utgå från Den Europeiska Deklarationen för 
Jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR), som kommunen redan har 
undertecknat. Undertecknandet innebär att kommunen ”offentligt tagit ställning för principen att 
jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män.” I deklarationen förbinder sig varje undertecknare ”att 
upprätta en handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas 
respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla 
institutioner och organisationer inom sin kommun för att främja att reell jämställdhet skapas, i 
praktiken.” 
 
För att säkerställa att kommunen har tillräcklig kunskap om jämställdhet och jämlikhet, samt att 
arbetet ska genomföras i praktiken, föreslår vi att kommunen anställer en jämställdhetsstrateg 
(heltidstjänst) med uppgift att stötta verksamheterna i kommunen, hjälpa till med metoder för 
kartläggningar inom olika verksamhetsområden, arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän 
och ta initiativ till insatser för att öka medborgarnas kunskaper. 
 
Ambitionen för Gnesta kommun, anser vi, ska vara ett långsiktigt hållbart förändringsarbete som har 
som mål att invånarna i Gnesta inte ska bli diskriminerade och även få mötas av en jämställd service. 
Vårdtagare, trafikanter, förskolebarn, elever, biblioteksbesökare, de som utnyttjar 
fritidsanläggningarna, alla medborgare som nyttjar kommunens verksamheter och erbjudanden, ska 
säkerställas att de som individer får ett jämställt bemötande och att det som erbjuds av kommunen är 
jämställt. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår vi: 
 

• Att det anställs en jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun 
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