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Handlingsplan till jämställdhetsstrategi  

delmål 1-5 2020-2021 

Länsstyrelsen beslutade i december 2017 att anta Jämställdhetsstrategi för Gotland 
2018–2023, utifrån ett regeringsuppdrag om att ta fram en ny strategi för arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Strategin innefattar vägval både för arbetet med 
jämställdhetsintegrering i länsstyrelsens verksamhet och för ett gemensamt 
jämställdhetsarbete i länet. Utgångspunkten är de sex nationella jämställdhetspolitiska 
delmålen. Eftersom det sjätte delmålet, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har en egen 
nationell strategi finns det en separat handlingsplan för det.  
 
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Arbetet mot ett jämställt Gotland berör och involverar alla 
som verkar på Gotland; offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och 
övriga aktörer som utför insatser inom jämställdhet. Jämställdhetsarbetet är även en del 
av länsstyrelsens bidragande till FN:s Agenda 2030, i synnerhet delmål fem: att uppnå 
jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
 
En av de prioriteringar som getts stort utrymme i handlingsplanen är chefsutbildning i 
jämställdhet samt andra kunskapsspridande insatser som JämForum, jämställdhetnätverk 
för myndigheter samt Forum för social hållbarhet. Internt handlar jämställdhetsarbetet 
om att stödja chefer och medarbetare i arbetet med att göra länsstyrelsens egna 
verksamhet jämställdhetsintegrerad. Det handlar både utifrån länsstyrelseinstruktion och 
bidragandet till Agenda 2030. Men det handlar även om modellen att det interna blir 
externt – ju fler som jämställdhetsintegrerar sitt arbete internt desto större effekt får det 
externt. 
 
Handlingsplanen ska följas upp både i sina delar och i sin helhet. I korthet innebär det att 
varje aktivitet, där så är relevant, ska ha en egen uppföljningsplan som innefattar både 
kvantitativa och kvalitativa metoder (där så är möjligt). Dessa specifika uppföljningar ska 
sedan resultera i en samlad bedömning av utfall och resultat, som presenteras skriftligt 
och muntligt vid resultatdialoger med ansvariga chefer. Den samlade bedömningen utgör 
sedan underlag för rapporteringen i årsredovisning, samt ligger till grund för eventuella 
omprioriteringar eller revideringar inför kommande år. Arbetet med handlingsplanen 
kommer också följas via ordinarie tertialuppföljningar, och då enligt det system som 
länsstyrelsen tidigare utarbetat.  
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Beslutande 
Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Peter Molin, efter föredragning av 
jämställdhetsstrateger Sofia Nordström och Caisa Skoggren.  
 
 
Peter Molin 
Länsråd 
 
 
 
 
Sofia Nordström  Caisa Skoggren 
Jämställdhetsstrateg  Jämställdhetsstrateg 
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Internt arbete – prioriterade aktiviteter 
 

TvärA 2030  

Det interna arbetet med jämställdhetsintegrering hanteras inom ramen för TvärA 
2030. Det är en grupp bestående av processtöd inom vart och ett av tvärperspektiven i 
länsstyrelseinstruktionen 5–6 §§ samt som sakkunniga inom Agenda 2030. Syftet med 
arbetet är att öka kunskapen och medvetenheten om Agenda 2030 på länsstyrelsen 
och i länet, att koppla det regionala arbetet till det globala, samt få en ökad förmåga 
att arbeta tvärsektoriellt och med helhetsperspektiv.  
 

Här ryms således en mängd aktiviteter, i huvudsak uppdelade på 1) arbete som rör 
gruppen TvärA2030 och det som är gemensamt för myndigheten, 2) samarbete inom 
klustret för social hållbarhet, samt 3) enskilt processtöd inom jämställdhet till chefer, 
medarbetare och sakområden. 
 
Några exempel på sak- eller insatsområden: 

- Landsbygdsprogrammet 
- Sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor 
- Regional skogsstrategi 
- Föräldraskapsstöd 
- Integration 
- Regional risk- och sårbarhetsanalys, RSA 

  

Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål samt många av den regionala strategins 
vägval, exempelvis om kontinuerlig kompetenspåfyllnad, säkerställande av 
jämställdhetsperspektiv i styrning och ledning samt jämställdanalys av utbetalda stöd. 
Förutom mål 5: Jämställdhet, berör arbetet ett flertal av målen i Agenda 2030, 
exempelvis mål 2: Ingen hunger, mål 10: Minskad ojämlikhet samt mål 12: Hållbar 
konsumtion och produktion. 

 

Utvecklingssatsning totalförsvar 

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet är det en självklarhet för länsstyrelsen att 
mänskliga rättigheter och jämställdhet är en integrerad del av arbetet. Inom ramen för 
återuppbyggnaden av totalförsvaret finns processtöd för jämställdhet och mänskliga 
rättigheter både för länsstyrelsens personal, men även för andra involverade parter i 
den mån utrymme finns. Så länge den särskilda utvecklingssatsningen, UT, pågår 
kommer ett processtöd för jämställdhet att finnas till hands. 
 

Berör i synnerhet det jämställdhetspolitiska delmålet om makt och inflytande samt den 
regionala strategins regionala vägval om stöd till sakområde kris och beredskap. 
Förutom mål 5: Jämställdhet, berör arbetet i synnerhet mål 16 i Agenda 2030: Fredliga 
och inkluderande samhällen.  
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Kommunikation 

Kommunikativa insatser om jämställdhetsarbetet och dess resultat kan ske på olika 
sätt. När det gäller det interna arbetet kan det gälla olika insatser på enhetsmöten, 
cafémöten eller intranät. När det gäller extern kommunikation av det interna 
jämställdhetsarbetet sker det i första hand genom ansvariga för sak- eller 
insatsområde. Här kan jämställdhetsstrategen antingen vara direkt delaktig i den 
kommunikativa insatsen, eller verka stöttande genom att ha funnits med som 
processtöd under arbetets gång. Det gäller samtliga sätt att kommunicera 
länsstyrelsens arbete externt såsom webb, tryck, konferenser etc. I övrigt följs den 
gemensamma kommunikationsplan som klustret för social hållbarhet tagit fram. 

  

Uppföljning:  

Det interna arbetet följs upp inom ramen för det ordinarie styrsystemet och 
resultatdialoger förs med berörda chefer. Där fångas även andra aktiviteter eller 
insatser upp som tillkommit i takt med arbetets gång. Ett annat sätt att följa upp 
arbetet är att se i vilken mån jämställdhet integreras inom andra sakområdens 
rapporteringar (årsredovisning, redovisning av regleringsbrev osv), något som även 
kommer att göras.  
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Externt arbete – prioriterade aktiviteter 
 

Chefsutbildning i jämställdhet 

Chefsutbildningen i jämställdhet ”Kvalitet och rättvisa” är ett utbildningskoncept som 
länsstyrelsen utvecklat i syfte att verka för god jämställdhetskompetens bland chefer 
och ledare i länet. Utbildningen fokuserar på baskunskap om jämställdhet samt hur det 
ser ut på Gotland, arbetsgivarperspektiv, våld och #metoo samt lösningar och vägen 
framåt. Länsstyrelsen kommer att erbjuda utbildningen så länge efterfrågan finns och 
bedöms vara relevant för länets ledarskap. En vidareutveckling skulle kunna vara 
fördjupning inom efterfrågat ämne för de chefer som gått utbildning eller ett 
chefsnätverk för jämställdhetsfrågor. 
 
Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål samt den regionala strategins vägval om 
god jämställdhetskompetens bland chefer och ledare. Berör i synnerhet det 
jämställdhetspolitiska delmålet om makt och inflytande samt den regionala strategins 
regionala vägval om stöd till sakområde kris och beredskap. Förutom mål 5: 
Jämställdhet, berör arbetet ett flertal av målen i Agenda 2030, exempelvis mål 8: 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: Minskad ojämlikhet, samt mål 
16: Fredliga och inkluderande samhällen. 
  

JämForum 

JämForum är ett samarbete med Region Gotland och är ett alternativ till 
jämställdhetsnätverk för personer som i sin yrkesroll eller privat intresserar sig för 
jämställdhetsfrågor. JämForum anordnas i huvudsak som frukostmöten minst tre 
gånger per år med teman som knyter an till de jämställdhetspolitiska delmålen samt 
strategins vägval.  
 
En avknoppning av JämForum, Jämställt stadsvandring, är under utveckling som ett 
samarbete mellan länsstyrelsen, Region Gotland och Gotlands museum. 
 
Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål och inriktningen är att arbeta med så 
många som möjligt av den regionala strategins vägval. Förutom mål 5: Jämställdhet, 
berör arbetet ett flertal av målen i Agenda 2030 vilket beror på aktuellt tema för 
frukostmötena. 
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JiM-nätverk 

Länsstyrelsen samordnar ett regionalt nätverk för statliga myndigheter som delar 
regeringsuppdraget Jämställdhet i myndigheter – JiM. Det handlar i första hand om 
erfarenhetsutbyte och stöd sinsemellan. Tre myndigheter förutom länsstyrelsen ingår i 
nuvarande skede: Försvarsmakten, Försäkringskassan och Polisens kontaktcenter. 
Samarbetet kommer att fortsätta och nätverket kan komma att utvidgas, alternativt 
skapas ett parallellt nätverk för andra myndigheter. 
 
Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål samt den regionala strategins vägval om 
att lyfta och sprida goda exempel i länet, att synliggöra jämställdhetsfrågor och bidra 
till samverkan och kunskapsutbyte. Förutom mål 5: Jämställdhet, berör arbetet ett 
flertal av målen i Agenda 2030, exempelvis mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 8: 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 10: Minskad ojämlikhet. 
 

Föreläsnings- och utbildningsinsatser 

På förfrågan anordnar länsstyrelsen föreläsnings- och utbildningsinsatser. Det kan 
handla om jämställdhet överlag eller inom särskilt område.  
 
Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål samt den regionala strategins vägval om 
att lyfta och sprida goda exempel i länet, att synliggöra jämställdhetsfrågor och bidra 
till samverkan och kunskapsutbyte. Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål och 
inriktningen är att arbeta med så många som möjligt av den regionala strategins 
vägval. Förutom mål 5: Jämställdhet, berör arbetet ett flertal av målen i Agenda 2030 
vilket beror på aktuell insats. 

 

Kön spelar roll – spridning 

Länsstyrelsen tar med några års mellanrum fram könsuppdelad statistik med beröring 
på respektive jämställdhetspolitiskt delmål. Den senaste versionen från 2019 kommer 
att fortsätta spridas i länet samt utgöra grund för kommande föreläsnings- och 
utbildningsinsatser.  

 
Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål samt den regionala strategins vägval om 
att lyfta och sprida goda exempel i länet, att synliggöra jämställdhetsfrågor och bidra 
till samverkan och kunskapsutbyte. Förutom mål 5: Jämställdhet, berör arbetet ett 
flertal av målen i Agenda 2030, exempelvis mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 
10: Minskad ojämlikhet och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Forum för social hållbarhet  

Länsstyrelsen kommer att fortsätta anordna Forum för social hållbarhet som är ett 
samarbete med andra sakområden inom länsstyrelsens verksamhet såsom integration, 
mänskliga rättigheter, brottsförebyggande arbete och så vidare. Möten hålls fyra 
gånger per år med minst ett mål från Agenda 2030 och ett sakområde som tema. 
Deltagare är offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar för social hållbarhet. 
Syftet är att samla aktörer inom social hållbarhet på Gotland för att öka kunskap 
mellan aktörer om varandras uppdrag och nuläge samt öka förståelsen för hur olika 
perspektiv inom social hållbarhet hör ihop. Målet är att stärka länets förmåga att 
genomföra samordnade insatser i arbetet för social hållbarhet.  
 
En avknoppning av forumet är samarbetet med Region Gotland och deras initiativ för 
att minska psykisk ohälsa: Mind Shift. Länsstyrelsen finns med som samarbetspartner. 
 
Berör samtliga jämställdhetspolitiska delmål samt den regionala strategins vägval om 
att lyfta och sprida goda exempel i länet, att synliggöra jämställdhetsfrågor och bidra 
till samverkan och kunskapsutbyte. Förutom mål 5: Jämställdhet, berör arbetet ett 
flertal av målen i Agenda 2030, exempelvis mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 
10: Minskad ojämlikhet och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 
 

Kommunikation 

Det externa arbetet är på ett sätt mycket kommunikativt eftersom det handlar om att 
främja, informera och sprida kunskap i länet. På så vis är varje insats i sig 
kommunikativ. När det handlar om inbjudningar till olika arrangemang sköts det i 
huvudsak av jämställdhetsstrategerna själva. I de fall arbetet bör uppmärksammas 
bredare sker det med stöd av kommunikatörerna. I övrigt följs den gemensamma 
kommunikationsplan som klustret för social hållbarhet tagit fram. 

 

Uppföljning  

Genom länsstyrelsens enkätverktyg finns möjlighet att undersöka hur arbetsgivare eller 
andra organisationer arbetar med och prioriterar jämställdhet. Detta arbete kommer 
att fortgå, minst en gång under handlingsplanens period. 
 
Vidare utvärderas aktiviteterna i samband med genomförande såsom chefsutbildning, 
Forum för social hållbarhet med mera. 
 
Vidare följer länsstyrelsen handlingsplanen inom ramen för det ordinarie styrsystemet 
och resultatdialoger förs med berörda chefer. Där fångas även andra aktiviteter eller 
insatser upp som tillkommit i takt med arbetets gång. 
 

 


