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Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 23 februari 2015

Motion angående CEMR-deklarationen för
jämställdhet på lokaloch regional nivå

Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

Att Sundsvalls kommun undertecknar "Den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokaloch regional nivå"
framtagen av CEMR

Att öka jämställdheten mellan kvinnor och män är en av de största
utmaningarna de kommande åren. Fortfarande finns strukturer som kraftigt
missgynnar kvinnor, så även inom kommunal verksamhet. Det är en
uppgift för Sundsvalls kommun att ta sig an. Det handlar bland annat om
att utjämna skillnader i arbetsvillkor, om att stärka välfården med en stark
barn- och äldreomsorg och det handlar om att stärka arbetet mot våld i nära
relationer.

Sundsvalls kommun behöver på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt
arbeta med jämställdhetsfrågorna och det behövs en kraftsamling kring
frågorna. Jämställdhetsfrågorna måste på ett tydligare sätt integreras i
samtlig kommunal verksamhet.

En bra start på det arbetet kan vara ett undertecknande av CEMR-
deklarationen "Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokaloch regional nivå". Det är en deklaration som på
ett tydligt sätt redovisar kommunens åtaganden för att arbeta för
jämställdhet i sin kommun. Varje undertecknare måste då fram en
handlingsplan där prioriteringar, åtgärder och resurser anges.
Handlingsplanen kan med fördel vara en del i något av våra befintliga
styrdokument för att säkerställa att jämställdheten inte blir en separat
process skiljt från övrig verksamhet. Fler andra kommuner i Sverige, bland
andra Umeå, Luleå och Tirnrå, har undertecknat deklarationen.

Vi ser detta som en bra möjlighet för kommunfullmäktige att prioritera
arbetet med jämställdhetsfrågorna och vi hoppas att ett undertecknade av
deklarationen kommer underlätta prioriteringen av jämställdhetsfrågorna
inom hela den kommunala organisationen.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen,
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Peter Byström (S)Niklas Säwen (S)


