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JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PÅ
”MED TILLIT VÄXER HANDLINGSUTRYMMET” (SOU
2018:47)
Sammanfattning
Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag och
rekommendationer.

Synpunkter på utredningens förslag och rekommendationer
Jämställdhetsmyndigheten avstår från att kommentera de enskilda förslagen
respektive rekommendationerna i betänkandet utan lämnar enbart
övergripande kommentarer med relevans för jämställdhetspolitiken.
Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att förslagen och
rekommendationerna genom ökad kvalitet och effektivitet i såväl
genomförande som levererade välfärdstjänster kan skapa bättre arbetsmiljö
för anställda inom en kvinnodominerad sektor. Att verka för förbättrad
arbetsmiljö inom ett område där många pga arbetssituationen drabbas av
ohälsa, sjukskrivningar m.m. är välkomna åtgärder utifrån myndighetens
perspektiv.
Jämställdhetsmyndigheten vill dock understryka vikten av att ett
jämställdhetsperspektiv och därtill hörande konsekvensanalyser får en
central roll i fortsatt utveckling och implementering av nya styrformer
genom exempelvis de olika försöksverksamheter som föreslås i
betänkandet. Endast på så sätt kan en grund läggas för att de positiva
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effekter för jämställdhet mellan män och kvinnor genom förbättrade
arbetssituationer och hälsa på kvinnodominerade arbetsplatser som
betänkandets konsekvensanalys förutser också blir en realitet.
Stärkt handlingsutrymme för medarbetarna har i betänkandet en central roll
för den tillitsbaserade styrningen, t ex som en följd av de generella
statsbidragen. Jämställdhetsmyndigheten vill även här lyfta fram behovet av
ett fortsatt arbete med konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. Med
ett ökat handlingsutrymme i mötet med medborgarna finns också inbyggda
risker som kan innebära att ojämställda normer och strukturer kan få
fortleva och även utvecklas. Ett liknande resonemang lyfts också fram i
Tillitsdelegationens forskningsantologi SOU 2018:38, då kopplat till risken
att ”…yrkesutövarnas föreställningar om vad som är till brukarnas bästa
överordnas brukarnas egna behov och önskemål”.
Utveckling av indikatorer, effektivare datainsamlingsmetoder är positivt
utifrån även Jämställdhetsmyndighetens verksamhetsområde. Myndigheten
är för genomförandet av sitt uppdrag om uppföljning och analys av
jämställdhetspolitikens utveckling starkt beroende av data av hög kvalitet
samt relevanta indikatorer. Ett förslag som verkar för att en diskussion lyfts
och ett utvecklingsarbete rekommenderas runt ett datadrivet analysarbete
med ändamålsenlig effekt- och resultatuppföljning är därmed välkommet.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter
föredragning av utredare Lars-Gunnar Engström.

…………………………………
Lena Ag
Generaldirektör
…….…………………………
Lars-Gunnar Engström
Senior utredare
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