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Jämställdhetsintegrerad budgetstyrning
 Två pilotprojekt för att testa modell för jämställdhetsintegrerad
budgetstyrning – jämställdhetsklockan
 Drivits gemensamt av förvaltningens tre verksamhetsavdelningar,
strategiska avdelningen och ekonomiavdelningen
 Synliggör förvaltningens resursanvändning och resursfördelning ur ett
jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsintegrerad budgetstyrning
 Modellen kan användas för att synliggöra hur resurserna inom
förvaltningens verksamheter är fördelade
 Modellen kan även användas till att undersöka och analysera andra
jämställdhetsaspekter än bara resursfördelning/budget

 Resultaten presenteras med en djupare analys
 Under 2019 ska modellen testas i ny pilotverksamhet och struktur för
arbetet tas fram
 Dialog med stadskontoret om kommungemensam temadag

Jämställdhet och våld i nära relation
 Utbildningar, föreläsningar och workshops för chefer och medarbetare
inom daglig verksamhet - våld i nära relation med fokus på
hedersrelaterat våld och förtryck
 Workshop brukare inom DV – mänskliga rättigheter, jämställdhet och
normer, våld i nära relation och heder
 Brukarenkät om hedersförtryck, slutredovisning av TRIS maj 2019
 Jämställdhetsintegrering och granskning av arbetskonsulenternas
arbetsprocess

Jämställdhet och våld i nära relation


Framtagen checklista utifrån jämställdhet, delaktighet och våldsutsatthet i mötet med brukare



De olika verksamheterna behöver kunskapshöjning i jämställdhetsfrågor



Handbok med rutiner för hedersrelaterat våld



Föreläsning filmad och finns på Komin/lär-kan



Personal mer uppmärksamma, samarbete med resursteam heder – ömsesidigt kunskapsutbyte



Spridning av kunskap i olika forum



Inbjudan från TRIS att presentera projektet på konferensen - Vuxna personer med en intellektuell
funktionsnedsättning som lever i en hederskontext

HBTQ-certifiering
 LSS-boende Påskliljegatan genomgått RFSL:s utbildning
 Fyra utbildningstillfällen
 Handlingsplan med tidsplan som sträcker sig över 3 år ska godkännas
av RFSL, därefter kommer boendet få symbolerna för certifiering

HBTQ-certifiering
 Kunskaps- och kompetenshöjning inom personalgruppen, vikarierande
sektionschef, ordinarie sektionschef och utvecklingssamordnare
 Handlingsplanen innehåller en treårig plan för arbetet med frågan.
Första året är fokus på arbetet inom boendet, andra och tredje året är
hur kunskapen och erfarenheter förmedlas ut till förvaltningen
 Kunskapsspridning sker från medarbetarna på Påskliljegatan och
genom samordnare

Barnrätt
 Genomlysning av barnkonventionen – identifierat särskilt relevanta
rättighetsområden och kopplat dessa till berörd lagstiftning

 Nulägesanalys/kartläggning av utmaningar och utvecklingsbehov –
gemensamma och verksamhetsspecifika utvecklingsområden
 Utbildningsinsatser inom barnkonventionen och prövning av barnets
bästa
 Implementering av kommunikationsstöd för ökad delaktighet

Barnrätt
 Markant förflyttning i barnrättsarbetet – frågorna haft hög prioritet
 Påbörjat en struktur för arbetet och flera förändrade processer och arbetssätt har initierats
 Gemensamma utvecklingsområden – grund för ansökan och planering av
utvecklingsarbete 2019
 FSN beviljats 668 200 kronor 2019 för fortsatt arbete inom barnrättsområdet
 Tre områden för att stärka barnrättsperspektivet för barn med funktionsnedsättning:
kommunikation och delaktighet, kunskap och kompetens samt dialogen med och stödet till
anhöriga
 Processtöd, kompetensutveckling och koordinatorfunktion anhöriga

