INRIKTNING FÖR JÄMLIKHET, JÄMSTÄLLDHET OCH
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE I MALMÖ STAD

INLEDNING
Syftet med denna inriktning är att ge dig som medarbetare, chef, förtroendevald eller
politiker en vägledning när det gäller uppdraget att säkerställa Malmöbornas och
medarbetarnas rättigheter och möjligheter inom kommunens alla skyldighets- och
ansvarsområden. Alla Malmöbors rätt till likvärdig service, resurser, utveckling och
trygghet ska skyddas, respekteras och främjas i Malmö som arbetsplats, organisation
och plats.
Inriktningen ska bidra till att tydliggöra hur jämlikhet, jämställdhet och ett
rättighetsbaserat arbete är en del av den ordinarie mål- och budgetuppföljningen
liksom det systematiska kvalitets-och utvecklingsarbetet i Malmö stad. Denna
inriktning är en fortsättning på det arbete som skett inom ramen för tidigare
utvecklingsplaner för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barns rättigheter,
folkhälsa och Agenda 2030. Den anger övergripande och långsiktig inriktning för
arbetet, och den kompletteras årligen med verksamhetsplanering för konkreta
insatser, med tillhörande verksamhets- och insatsmål.

BESKRIVNING AV DE OMRÅDEN SOM INKLUDERAS
I INRIKTNINGEN
FRÅN VILJA TILL VERKLIGHET
Malmö stads arbete utgår från internationella konventioner och nationella lagar, de
nationella jämställdhets- och folkhälsopolitiska målen, Agenda 2030 samt politiska mål
och ambitioner i Malmö stad. Denna inriktning ska förtydliga hur lagar, konventioner,
mål och ambitioner ska omsättas i ordinarie styrsystem. Som stöd till medarbetare och
chefer att i praktiken utforma insatser, aktiviteter med mera finns Stadskontorets
stödfunktioner och samordnare på förvaltningarna. Tillsammans leder arbetet med
dessa områden till en jämlik och jämställd verksamhet för malmöborna och en jämlik
och jämställd arbetsplats på Malmö stad.
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LAGAR OCH KONVENTIONER
Den här inriktningen utgår från konventioner och lagar som knyter an till kommunens
rättighetsbaserade arbete, såsom exempelvis:









FN:s konvention om mänskliga rättigheter
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s kvinnokonvention (CEDAW)
Regeringsformen
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Diskrimineringslagen (2008:567)

Utifrån de ovan nämnda konventionerna och lagarna är Malmöborna rättighetsbärare.
Ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär att kommunens verksamheter och tjänster
utgår från individens rättigheter. Det är Malmö stad och andra offentliga aktörer som
ska verka för att Malmöbornas rättigheter tillgodoses. Kommunen är alltså
skyldighetsbärare och därmed ansvarig för att rättigheterna respekteras, skyddas och
infrias.
Att respektera rättigheter betyder att Malmö stad agerar i enlighet med dem. Att
skydda rättigheter innebär att Malmö stad skyddar Malmöborna från kränkningar. Att
infria rättigheter innebär att Malmö stad ska utveckla system som ger Malmöborna
den service och det stöd som behövs för att uppfylla rättigheterna.

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER
Medan konventioner och lagar säkerställer Malmöbornas rättigheter syftar politiska
mål och ambitioner till en mer övergripande samhällsförändring inom området
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jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete. Denna inriktning handlar om
båda dessa nivåer; rättighetsbaserat arbete och en övergripande samhällsförändring.
Exempel på politiska mål och ambitioner som ingår i Malmö stads arbete på detta
område är:







Budget och budgetuppdrag
Kommunfullmäktigemål
Agenda 2030
CEMR-deklarationen
De nationella jämställdhetspolitiska målen
De nationella folkhälsopolitiska målen

Att arbeta med politiska mål och ambitioner om jämlikhet och jämställdhet handlar om
HUR och VARFÖR man skapar ett samhälle där alla Malmöbors grundläggande
mänskliga rättigheter uppfylls.
Ett jämlikt och jämställt Malmö innebär att olika Malmöbor bemöts och får ta del av
verksamheten på lika villkor, oavsett till exempel ålder, kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt social- och ekonomisk bakgrund
eller situation.

INRIKTNINGEN ÄR EN DEL AV ARBETET MED
AGENDA 2030
Malmö stad har undertecknat A declaration of Cities Commitment to the 2030
Sustainable Development Agenda. FN:s Globala mål för hållbar utveckling är
integrerade i Malmö stads målstyrning, som är en del av budget- och
uppföljningsprocessen. Kommunfullmäktigemålen har kopplats till de Globala mål som
de direkt eller indirekt bidrar till. I Malmö stads styr- och ledningssystem ska det vara
tydligt att, och hur, alla verksamheter bidrar till en mer hållbar stad och värld. Den här
inriktningen ska fungera som ett stöd i omsättandet av Agenda 2030 genom att bidra
till flera enskilda Globala mål, samt den övergripande principen i Agenda 2030 om att
ingen ska lämnas utanför.
I ett större perspektiv handlar den sociala dimensionen av Agenda 2030 om en strävan
mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Mänskliga
rättigheter erbjuder i sin tur vägledning för att uppnå samtliga Globala mål. Denna
inriktning är därmed en del i Malmö stads arbete och åtagande för att genomföra
Agenda 2030.
Bland de Globala målen är God hälsa och välbefinnande (mål 3), Jämställdhet (mål 5)
och Minskad ojämlikhet (mål 10) egna målområden. I den övergripande deklarationen
för Agenda 2030 är skrivningarna även tydliga kring jämställdhet som en förutsättning,
och en framgångsfaktor, för det samlade arbetet. Ett hållbart samhälle bygger på
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principen om jämlikhet och allas lika rättigheter och möjligheter. Hållbar utveckling
definieras som en ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Brundtlandrapporten 1987). Den förutsätter därmed ett samhällsansvar över
generationsgränser. Barn och unga ingår därmed i alla mål. Dessutom nämns barn som
specifika målgrupper på individnivå i olika delmål i många av de Globala målen.
Arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk hämtar också stöd i Agenda
2030; främst i God utbildning för alla (mål 4), Fredliga och inkluderande samhällen
(mål 16) och Genomförande och globalt partnerskap (mål 17).
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VÄGLEDANDE PRINCIPER
I Malmö stad ska jämlikhet, jämställdhet och det rättighetsbaserade arbetet vara en
del av mål- och budgetuppföljningen och det systematiska kvalitets-och
utvecklingsarbetet i verksamheten.
Viktiga byggstenar för att lyckas med detta är:





ett samordnat stöd från sakkunniga och samordnare,
en hög grad av medvetenhet kring intersektionella perspektiv samt frågornas
komplexitet och föränderlighet,
kontinuerlig analys och uppföljning,
ett lärande i organisationen.

Nedanstående vägledande principer anger inriktningen för hur Malmö stads arbete
med jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat sker i praktiken.

UPPFÖLJNING, STATISTIK OCH ANALYS
För att arbeta med jämlikhet, jämställdhet och ett rättighetsbaserat arbete krävs
återkommande uppföljning, statistik och analys av hur det ser ut i kommunen och i
kommunens verksamheter. Utifrån analyser kan beslut tas om vad som bör ske på kort
och lång sikt för att åtgärda bristande jämlikhet, jämställdhet och för att tillgodose
rättigheter. Uppföljningar, inhämtande och sammanställning av statistik och analyser
görs till exempel av förvaltningarna i budgetuppföljning, på uppdrag av nämnderna
eller av Stadskontoret genom uppsiktsplikten.
Stadskontoret ska vid behov stötta förvaltningarna i uppföljnings- och analysarbetet.

DIALOG, LÄRANDE OCH SAMVERKAN
Ett organisatoriskt lärande är viktigt i hela den kommunala verksamheten. Det handlar
om att ta tillvara kunskap från uppföljningar och analyser, att sprida goda och lärande
exempel och att arbeta medskapande med malmöbor och civilsamhället, näringslivet
och högskolan.
Strategiska dialoger inom ramen för budget- och uppföljningsprocessen ska ske med
utgångspunkt i en helhetsbild av kommunens utmaningar, inklusive utmaningar på
områdena jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete. Dialogerna ska leda till
ett antal fokusområden som anses särskilt viktiga att beakta i en inriktning för
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kommunens arbete framöver och i de ekonomiska prioriteringarna.1 Dialogen är ett
stöd i beslutsfattandet och ska ske mot bakgrund av framtagna underlag och analyser
för att säkerställa väl underbyggda beslut.
Ett förvaltningsgemensamt kollegialt lärande ska bidra till ett verksamhetsnära arbete
för jämlikhet, jämställdhet och ett rättighetsbaserat arbete, skapa förutsättningar för
att tillvarata förvaltningarnas erfarenhetsbaserade kunskaper och reflektioner samt
bidra till samverkan och verksamhetsutveckling.
Kunskapsallianser ska etableras i syfte att ta tillvara lokal kunskap, samverka och
lyssna in berättelser och kunskap från malmöbor, civilsamhället, näringslivet, det
offentliga och forskare. Kunskapsallianser innebär en samarbetsyta där olika intressen
och behov är likvärdiga och där delaktigheten grundar sig på deltagarnas erfarenheter
och kunskaper. Dessa kunskapsallianser skapar förutsättningar för dialog,
medskapande och samverkan med kommunens invånare kring jämlikhet, jämställdhet
och det rättighetsbaserade arbetet.

ANSVARSFÖRDELNING
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige fattar beslut om inriktningen för jämlikhet, jämställdhet och
rättighetsbaserat arbete i Malmö stad. Arbetet med Agenda 2030, jämställdhet,
barnets rättigheter, folkhälsa, nationella minoriteter och antidiskriminering är del av
arbetet med samtliga kommunfullmäktigemål och grunduppdraget i stort.

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har ansvaret för att leda, stödja, samordna och ha uppsikt över
nämndernas arbete enligt inriktningen.

NÄMNDER OCH STYRELSER
Nämnder och styrelser ansvarar för att planera, genomföra, analysera och följa upp
verksamheten utifrån Agenda 2030, jämställdhet, barnets rättigheter, folkhälsa,
nationella minoriteter och antidiskriminering.

FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG
Stadskontoret ansvarar för att samordna stadens arbete med Agenda 2030,
jämställdhetsintegrering, barnets rättigheter, folkhälsa och nationella minoriteter.2

Se Malmö stad 2017, Inriktning för förändrad budget- och uppföljningsprocess samt modell för
utveckling och effektivisering.
2 Exklusive arbetet med den romska minoriteten som är Kulturförvaltnings ansvar.
1
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Stadskontoret ansvarar för att leda uppföljning och analys av stadens verksamheter.
Stadskontorets HR-avdelning ansvarar för att leda och samordna arbetet med
diskrimineringsgrunderna ur ett arbetsgivarperspektiv.
Förvaltningarna ansvarar för att omsätta inriktningens olika insatsområden i den egna
verksamheten. Samtliga förvaltningar och bolag ansvarar för att det ska finnas minst
en samordnare med ansvar och mandat att samordna, planera för och ge stöd i arbetet
att integrera Agenda 2030, jämställdhet, barnets rättigheter, folkhälsa, nationella
minoriteter och antidiskriminering i respektive förvaltning. Samordnare samverkar
med andra förvaltningar i syfte att utveckla arbetet och fungerar även som ett
kunskaps- och metodstöd för den egna förvaltningen. Det rekommenderas att
samordnaren har en central och ledande funktion i sitt ordinarie uppdrag och är väl
förtrogen med nämndsarbetet.
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ORDLISTA

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De är ett sätt att formulera vad som inte får göras mot någon människa och
vad som bör göras för varje människa. Alla människor har rätt till alla mänskliga
rättigheter utan någon form av diskriminering. Det handlar bland annat om rätten till
utbildning, bostad, arbete och hälsa samt att ha inflytande på samhällsutvecklingen. De
mänskliga rättigheterna är ömsesidigt samverkande och odelbara. Det betyder att de
olika rättigheterna utgör delar av samma helhet på ett sådant sätt att ingen enskild
rättighet kan anses vara viktigare än någon annan. De mänskliga rättigheterna är också
universella – de gäller för alla människor, utan åtskillnad, över hela världen, oavsett
land, kultur eller specifik situation. Förenta nationerna (FN) har slagit fast att ”alla
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och
rättigheter”. Sverige har åtagit sig att följa deklarationen om de mänskliga
rättigheterna.

JÄMLIKHET
Jämlikhet innebär att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt. På
samma sätt som jämställdhet syftar till lika rättigheter och möjligheter mellan män och
kvinnor i lag och praktik, syftar jämlikhetsbegreppet till en strävan efter lika rättigheter
och möjligheter inte bara mellan olika kön utan också mellan personer av olika etnicitet,
olika åldrar, olika sexuell läggning, olika religioner, med olika grad av
funktionsnedsättning, olika socioekonomisk position och utbildningsnivå samt olika
könsidentiteter och könsuttryck med mera. Rättighetsprincipen jämlikhet handlar alltså
om att kommunen ska ge lika god service, vård och omsorg till alla som bor och vistas
där. ”Lika till alla” leder dock inte till jämlikhet. Att göra jämlikt innebär istället att
erbjuda generella insatser till alla, men anpassade på ett sådant sätt att de motsvarar
olika människors olika behov och förutsättningar.

FOLKHÄLSA
Folkhälsa beskriver befolkningens hälsa. Jämlikhet i hälsa innebär att hälsan ska vara så
god som möjligt, men också så jämnt fördelad som möjligt. De stora hälsoskillnader
som idag finns mellan grupper med olika sociala och ekonomiska villkor, bidrar till
ojämlika möjligheter i livet på områden som att klara skolan, arbeta och vara delaktig i
samhället. Detta påverkar i sin tur hälsan. Folkhälsoarbete syftar till att stärka de
faktorer i samhället som främjar hälsa och förebygger psykisk, fysisk och social
ohälsa. Det kan handla om att skapa mer jämlika livsvillkor som en bra start i livet,
utbildning, arbete och försörjningsmöjligheter. Eller att skapa verksamheter och
insatser för alla, som anpassas proportionerligt utifrån olika gruppers behov och
förutsättningar. Det handlar också om att skapa hälsofrämjande miljöer. Centralt är
egenmakt, delaktighet och känsla av sammanhang.
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ANTIDISKRIMINERING
Diskriminering är när en individ särbehandlas på ett sätt som direkt eller indirekt
missgynnar, kränker och begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter
inom olika delar av samhällslivet, och som också kränker individens personliga
integritet. Diskriminering är en social handling som upprätthåller en viss typ av
samhällelig maktstruktur och som missgynnar vissa grupper och individer. I Sverige har
vi sju lagstiftade diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

INTERSEKTIONALITET
Begreppet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda
vägkorsning eller skärning. Intersektionalitet hjälper oss att förstå hur till exempel
ojämställdhet eller ojämlikhet skapas och upprätthålls på individ-, grupp- och
samhällsnivå. Att arbeta intersektionellt innebär att beakta, synliggöra och försöka
påverka hur olika maktordningar samverkar och skapar ojämlikhet. Intersektionalitet
handlar om hållbarhet; att skapa förutsättningar för att alla medborgare, i hela staden,
över tid har lika rättigheter och möjligheter. Intersektionalitet är inte begränsat till ett
visst antal maktordningar men kan till exempel beakta hur kategorier som kön,
könsidentitet eller uttryck, ålder, utbildningsbakgrund, hudfärg, etnicitet,
medborgarskapsstatus, sexualitet och socioekonomisk bakgrund samverkar och
förstärker varandra, och hur detta skapar under- och överordningar.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha makt att forma
samhället och sina egna liv och att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad
jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer,
utan att föreställningar om kön begränsar. Det handlar om att uppmärksamma och
synliggöra normer, värderingar och ideal som påverkar människors livsvillkor. I takt med
utvecklingen inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet ska arbete vidareutvecklas på
ett inkluderande sätt så att det även omfattar människor som varken identifierar sig
som kvinna eller man (transpersoner). Det är viktigt att jämställdhetsarbete varken
ignorerar eller osynliggör dem som varken identifierar sig som kvinna eller man, till
exempel genom att möjliggöra ett tredje könsalternativ i undersökningar.

BARNETS RÄTTIGHETER
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), antogs 1989 av FN:s
generalförsamling. Sverige ratificerade konventionen 1990 och 2020 blev konventionen
svensk lag, vilket innebär att Sverige juridiskt har förbundit sig att följa konventionen
och förverkliga rättigheterna för varje enskilt barn. Barnkonventionen syftar till att ge
barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland
annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och
innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av
konventionens övriga artiklar. Konventionen är hel och odelbar och går inte att tolkas
utifrån enskilda artiklar - de måste tolkas i relation till varandra.
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NATIONELLA MINORITETER
I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar. Nationella minoriteter omfattas av samma rättigheter som alla andra
svenskar men de har även särskilda rättigheter utifrån två konventioner: Den
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Konventionerna har lett till att
Sverige har beslutat om en minoritetspolitik och stiftat lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk som reglerar vilka skyldigheter som kommuner och
andra offentliga aktörer har i relation till nationella minoriteter.
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