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Ärende 2 

Äskande gällande 

avlopp vid Tingsryd 

Bjällernäs 1:224 
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Bilaga Ks Au § 339 2014-10-06 

~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsutskottet 

"jO?JrtJ Q o IV j l/0 t "l !fl 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (56) 

2014-09-01 

Justerande 

CHH-

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 173 Dnr: 2013 1095 353 

Vatten och avlopp i Friciafors 

ÄRENDE 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-09-30, § 251, att anta en 
viljeinriktning att forse fastigheten Bjällernäs l :224 CFridafors Fdtdscenter) 
med kommunalt vatten och avlopp. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att ge Jonas Weidenmark, sam.hällsbyggnadschef, i uppdrag att från 
kommunstyrelsen äska ytterligare 200 tkr för att kunna genomföra ovanstående 
projekt 

Ex p 
J onas Weidenmark 

Utdragsbestyrkande 
2
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
0477 44118 

Jonas.weidenmark@lingsryd.se 

2014-09-17 

Kommunstyrelsen 

Äskande, avlopp Tingsryd Bjällemäs 1:224 

Bakgrund 
I samband med byggnation av avlopp fram till fastigheten Tingsryd Bjällernäs l :224 
behövs ytterligare pengar för avloppsledningar och pump inne på fastigheten. 
Fastigheten ägs av Tingsryds kommun och används av Friciafors Fritidscenter genom ett 
anläggningsarrende. 

Åtgärderna inne på fastigheten är berälmade till 200 tkr. 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-0 l (D nr 2013 l 095 353) skall sam
hällsbyggnadschefen äska 200 tkr till projektet. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet äskar från kommunstyrelsen: 
200. tiG' i för byggnation av avloppsledning, vattenledning och pumpstation på fastighet
en Tingsryd Bjällernäs l :224 

Tingsryd2014-09-16 

Jonas Weidemnark 
Samhällsbyggnadschef 
Tingsryds konmmn 

1 (1) 

Tingsryds lwmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 1 O 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hem sida 
samhallsbyggnad@tingsrycl.se 
www.tingsryd.se 3
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
0477 44118 

Jonas.weidenmark@tingsryd.se 

2014-09-17 

Kommunstyrelsen 

Äskande, avlopp Tingsryd Bjällernäs 1 :224 

Bakgrund 
I samband med byggnation av avlopp fram till fastigheten Tingsryd Bjällernäs l :224 
behövs ytterligare pengar får avloppsledningar och pump inne på fastigheten. 
Fastigheten ägs av Tingstyds konunun och används av Fridafors Fritidscenter genom ett 
anläggningsatTend e. 

Åtgärderna inne på fastigheten är beräknade till 200 tkr. 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet 2014-09-01 (Dm 2013 1095 353) skall sam
hällsbyggnadschefen äska 200 tkr till projektet. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet äskar från kommunstyrelsen: 
200 tkr i för byggnation av avloppsledning, vattenledning och pumpstation på fastighet
en Tingsryd I3jällemäs l :224 

Tingsryd 2014-09-16 

Jonas Weiclenmark 
Samhällsbyggnadschef 
Tingstyds kommun 

JS/ 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tings ryd.se 
www.tingsryd.se 4



~Tingsryds 
\;.!!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 338 Dnr 2014/466 359 

Äskande, avlopp Tingsryd Bjällernäs 1:224 

Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark äskar på uppdrag av 
samhällsbyggnadsutskottet ytterligare 200 000 kr för installation av 
kommunalt avlopp vid fastigheten Bjällernäs l :224 (F ridafors fritidscenter). 
Kommunfullmäktige anslog i kompletteringsbudget 2 (kf§ 91, 20 14-06-16) 
800 000 kr för ändamålet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottet § 173 
Skrivelse samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark, 2014-09-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

anslå 200 000 kr för byggnation av avloppsledning, vattenledning och 
pumpstation på fastigheten Bjällernäs l :224, samt 

att medlen anslås genom motsvarande minskning av medel, 200 000 kr, från 
investeringen "KS forfogande for åtgärder på Idrotten l". 

6 
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Ärende 3 

Tillsynsverksamhet i 
o 

Asnen 2015-2017 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

,;;;::< 
(/ __ __..... 

Au§ 339 Dnr 2014/475 431 

Tillsynsverksamheten pil Åsnen 2015-2017 

skogsstyrelsen begär 200 ooo kr för tillsynsverksamhet på sjön Asnen under 
2015-2017 från samtliga fem medfinansiärer, vilka är Växjö, Alvesta och 
Tingsryds kommuner, Åsnens fiskevårdsområde samt länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Anledningen till detta är att medfinansiärernas bidrag varit 
oförändrade eller minskat sedan starten för 27 år sedan. skogsstyrelsen 
förväntar också fler turister och besökare vid sjön mot bakgrund av arbetet 
med Destination Åsnen och bildandet av nationalparken. Behovet av tillsyn 
ökar därmed. 

Nuvarande arbetsgrupp ersätts nu med en styrgrupp som ska samordna 
Asnentillsynen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse skogsstyrelsen, 2014-09-23 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen bes! u ta 

att utse Mikael Jeansson (S) som Tingsryds kommuns representant i 
styrgruppen för Asnentillsynen, 

att skogsstyrelsens äskade belopp om 200 000 kr tas in i budget 2015 under 
förutsättning att övriga medfinansiärer deltar med motsvarande belopp, samt 

att medlen anslås genom kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott 

7 
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Bilaga Ks Au § 340 2014-10-06 

? sKOGSSTYRELSEN 

Kronobergs distrikt 
Eva Johansson 
eva.johansson@skogsstyrelsen.se 
Tfn 26121 

Datum 

2014-09-23 

1(2) 

Diarienr 

2014/2367 

. ·- ______ __, 
Enligt sändlista 1.. -:. · ·( !.iS !\OM MUN 

2014 '"09u 2 5 VJ 

Organisation och finansiering av tillsynsverksamheten i 
Asnen 2015, 2016 och 2017 

L/lr 

Ni ombeds att utse en formell representant till styrgruppen för Åsnentillsynen. 
Uppgiften skickas till Skogsstyrelsen, Eva Johansson. 

Verksamheten har framgångsrikt bedrivits under 27 år. Tillsynen skapades på 
grund av att ett högt nyttjande av sjön för turism och friluftsliv orsakade svåra 
problem för markägare, räddningstjänst och kringboende. Genom tillsynen 
kom man tillrätta med problemen och många intressen kan nu samsas på sjön 
samtidigt som områdets stora naturvärden bevaras. Åsnentillsynen står för ett 
gott värdskap för sjöns besökare och inh·essenter. Det goda värdskapet vill vi 
framöver vårda och utveckla inför förändringarna med den ökande turismen. 

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen kommer att kosta omkring l miljon 
kronor om året, vilket innebär en kostnad på 200 000 kronor per nuvarande 
medfinansiär. Siffran är framräknad av arbetsgruppen för Åsnentillsynen. 

Grunden för de ökade kostnaderna 

l) Medfinansiärernas bidrag har varit oförändrade, eller till och med 
minskat, under årens lopp så värdet har urholkats. Ursprungligen 
bidrog de tre kommunerna, lanelstinget och länsstyrelsen med 62 500 
kronor vardera. Fram till i dag är det bara Länsstyrelsens bidrag som 
har förmått hålla j ämna steg med prisutvecklingen. Verksamheten har 
därför under flera år tvingats minska i omfattning. Detta har påverkat 
antalet timmar tillsynsmännen kmmat tjänstgöra på sjön. 

2) Åsnen står inför en sannolikt stor förändring med en betydande ökad 
tillströnming av besökare. Bakgrunden är nationalparksbildandet och 
andra aktiviteter och projekt, t ex Destination Åsnen och fisketurism, i 
området som kommuner m fl är engagerade i. En ökad tillströmning 
av besökare innebär en ökad risk för problem för markägare, företag, 
föreningar om besökarna inte följeler de regler som finns. Ä ven risken 
för tillbud och bränder ökar vilket medför ökade kostnader för 
samhället. 

Genom ett fortsatt gott värdskap och god tillsyn på sjön ges förut
sättningar för att de satsningar på turism och friluftsliv som nu pågår, kan 
genomföras på ett bra sätt. Samtidigt kan naturvärdena bevaras på lång 

p '> /l_ f\v/ 
Brev till medfinansiärerna 2014 • 2014-09-23.docx 

Postadress 
Huvudkontor 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 

Besöksadress 
Vallgatan 8 
Jönköping 

Telefon 
036-35 93 00 
Fax 
036-16 61 70 

Organlsationsnr 
202100-5612 
Momsreg.nr 
SE2021 00561201 

E-post 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
www.skogsstyrelsen.se 8



skogsstyrelsen 2014-09-02 

sikt. Åsnens popularitet hänger i mångt och mycket ihop med att den ger 
besökaren en upplevelse av lugn och vildmark. 

Dessutom kan samhället spara in pengar genom minskade kostnader för bland 
atmat räddningstjänst och polis. Genom att "vara med från bötjan", innan den 
anstornmingen förväntas i~träffa, så kan framtida problem förebyggas och 
verksamheter på sjön få möjlighet att blomma. 

Åsnentillsynens organisation 
<-· 

Åsnentillsynens organisation kmnmer att förändras. Tillsynen bedrivs på 
uppdrag av de ingående finansiärerna. Omfattning och inriktning av tillsynen 
samt vem som utför uppdraget sker således på finansiärernas villkor. För att 
praktiskt hantera dessa frågor föreslår vi att det bildas en formell styrgrupp 
med representanter från samtliga finansiärer. 

Ni ombeds därför att utse er representant i styrgruppen. När styrgruppen 
bildats avser vi att debitera er för verksamheten 2015. 

Åsnentillsynen sänder informationen till samtliga nuvarande medfinansiärer: 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Tingst-yds kommun, Alvesta kommun, Växjö 
kommun och Åsnens fiskevårdsområde. 

För Åsnentillsynen 

~~L-
Hasse Bengtsson 
Distriktschef 
skogsstyrelsen 

För kännedom 
Nuvarande arbetsgrupp för Åsnentillsynen består av följande personer: 

Peter Lindahl, Växjö konunun 
Mikael Jeansen, Tingst-yds kommun 
Simon Herlitz, Alvesta kommun 
Eva Johansson, Skogsstyrelsen 
Annika Bladh, Länsstyrelsen 

2(2) 
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Ärende 4 

Framställning om 

medfinansiering i 

projekt sydostleden 

växlar upp 
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~ Tingst-yds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

usteran e 

/r<i2 c?.~ 

Au§ 343 Dm 2013/145 312 

Framställning om medfinansiering i projekt Sydostleden växlar upp 

Projekt Sydostleden som syftade till att skapa Sveriges bästa cykelled mellan 
Växjö och Simrishamn och som drivits under tiden den l september 2011 till 
den 31 augusti 2014 är avslutat. Förutom investeringar har projektet omfattat 
kommunikation!infonnation, byggande av varumärkesplattfonn, framtagande 
av förslag till framtida organisering av leden samt en imiktning får 
produktutveckling. 

Regionförbundet södra Småland hemställer om Tingsryds kommuns 
medfinansiering för projekt sydostleden växlar upp l september 2014- 31 
mars 2016. 

Det fortsatta projektet föreslås bland annat ägna sig åt att finna en 
ledhuvudman, gå igenom väghållaransvar, fortsätta att kommunicera och 
utveckla varumärket "Sydostleden" samt förbereda och genomfåra öppnande 
och invigning av leden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 321, 2014-09-01 
Skrivelse Regionförbundet södra Småland, imegistrerad 2014-09-26 med 
tillhörande bilagor 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att medfinansiera projekt "Sydostleden växlar upp" 2014-09-01-2016-03-31 
med överskottsmedelmotsvarande 46 760 kr, från det nyligen avslutade 
Sydostledsprojektet, 

att bidra tilllångsiktigt hållbar finansiering, tillsammans med övriga 
kommuner i sydostledens sträckning, enligt punktema i Regionförbundets 
framställan, vilket im1ebär åtagande för medverkan i det gemensamma 
arbetet, bl. a förvaltningsgruppen, väghällaransvar enligt överenskomna 
kriterier samt del av kostnad för den gemensamma ledhuvudmannen fr. o m 
år 2016. 

11 
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Bilaga Ks Au § 344 2014-10-06 

REGIONFÖRBUNDET 

SÖDRA SMÅLAND 
Tommy Gustavsson 

0470 79 46 10 

Dnr 14/0227 
2014-09-22 

Kommuns tyreisen 
Tingstyds konunun 
Box 88 
362 22 Tingst')'d 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 -09- 2 6 1/J. 

Dnr /).,O / J. j l Y~-:-:_ 

Framställning on1 medfmansiering i projekt 
Sydostleden växlar upp 1 sept 2014- 31 U1atS 2016 

Bakgrund 
Ptojekt "Sydostleden" som har drivits under tiden 1 sept 2011 - 31 augusti 
2014 är nu slut. Projektet syftade till att skapa Sveriges bästa cykelled mellan 
Växjö och Sinu::ishamn och var ett uttalat näringslivsprojekt 

J nom ramen för projektet har investeringar om ca 30 m.ilj kr genomförts i 
Växjö och Tingsqds kommuner. 2015 kommer investeringar att genomföras i 
sträckningarna Sölve-Stensnäs ~ Karlshamn/Sölvesborgs kommuner) resp 
Gualöv-Bäckaskog (.i Bromölla/Kristianstads k,ommuner) omfattande totalt 
drygt 25 m.ilj kr. Kristianstad har också att åtgärda en kortare 
omdragn.ing/förbättcing i Friseboda söder Yngsjö. Aterstår sedan att få till 
stånd en m öjlig sträckning och finansiering mellan Brösatp och Kivik (berör 
Tomelilla/SimrishanUls kommuner). 

Förutom investeringar har projektet omfattat kommunikation/information, 
byggande av varumärkespJattform, framtagande av förslag till framtida 
organisering av leden samt en inriktning för produktutveckling. 

Engagemanget från projektets parter har varit starkt och fungerat mycket väl i 
såväl projektgrupp som styrgrupp . Näringslivet har engagerats i 
företagsgrupp,Te1naNATUR-grupp och affärsutveckling. Utöver detta har 
företag engagerats i diverse enskilda projektinsatser 

Indktning är öppnande av sydostleden i sin helhet och överlämnande till 
e11 01ganise1i11g som drive1·leden vidat"e fl· o m1 april 2016. l 
mellanliggande ti~ 1 sept 2014-31mars 2016, föreslås att skapa projektet 
"Sydostleden växlar uppn 

Regionförbundet Söclra Småland är betedda att undct denna tid även äga och 
driva det nya projektet samt också vara formellledhuvudman, vilken enligt 
Trafikverkets kriterier fordras för att ansökan om godkännande som nationell 
cykelled skall kunna göras under projckttiden. Regionförbundet södra Småland 

Regionförbundet södm Smi land 
Videum Science Park • SE-351 96 Växjö 

Telefon: 0470-77 85 00 • rax: 0-H0-77 89 40 • E-post: info@rfss.sc • www.rfss.se 12



är dock tydligt med att man inte är beredd att vara ledhuvudman efter den 31 
mars 2016 utan länmar då över till annan organisering. 

Regionförbundet södra Småland svarar för anställning av projektledaren på 
deltid till dess att beslut föreligger ang projektets finansiering hos konu11uner 
och regioner. 

Projektet konu11er att bedrivas enligt bifogad projektbeskrivning och budget. 
Projektet består i huvudsak av följande delar: 

• Finna en led huvudman, sätta organisering för ledens framtida drift och 
verksamhet och överenskomma kriterier för kvalitet i hela ledens 
sträckning, 

• Gå igenom väghållaransvar, komplettera ev avtal med enslcilda 
väghållare samt göra underlag och ansökan till Trafikverket för att bli 
godkänd som nationell cykelled utifrån de kriterier som ftnns 
fastställda, 

• Fortsätta informera, konununiccra och utveckla varumärket 
"Sydostlcden" samt skapa en webbplats som ingång till de regionala 
turistorganisationernas informations- och bokningssystem, 

• Tillsammans med projektets parter förbereda och gcnotnföra 
öppnande och invigning av leden i sin hel11et samt överlämnande till 
kommande ledhuvudman. 

Budget 
"Sydostlcden växlar upp" Jlnansieras fö1· k01nnwnernas del med överskott 
fl·ån de11 beslutade medfinansicrjngen i det nu avslutade pJ:Ojektet. För 
Tingtyds kommuns del är överskottet 46 760 kx, Yilket föreslås som 
finansiering i det nya projektet. 

Hittillsvarande konununpartners (Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, 
Sölvesborg, Bxomdla, Kristianstad och Simrishamn) föreslås med 
komplettering av Tomeliila ingå i det nya projektet. 
Den totala kommunfUlansieri.ngen (överskottet)+ Tomelilias nya insats är 1,1 
milj, vilket föreslås växJas upp med regionala utvecklingsmedel inom respektive 
region Södra Småland, Skåne och Blekinge. 

Trafikverket bidrar som partner i projektet med 1 000 000 kr för 
cykelvägvisnit1gen. Regionerna föreslås växla även upp denna del med 470 850 
kr, vilket innebär en total budget motsvarande 3 636 640 kr. 

Framtida åtaganden 
I beslutet ang medfinansieringen för projektet "Sydostleden växlat upp" måste 
kommunen också vara medveten om det framtida åtagande som Sydostleden 
innebär i form aY: 

• Gemensam finansiering (konununerna) för resurs hos 
ledhuvudtnannen. Beräknad till 40% av heltid och med kringkostnader 

2 (3) 13



tillSOO 000 kr/åt (2016 års kostnadsläge). För Tingsryd motsvarande 
4,4%, vilket preliminärt innebär 22 000 kr år 2016 och följande år i 
enlighet med den kostnadsutveckling som sker. Kostnadsandelen är 
beräknad utifrån den fördelningsnyckel som var överenskonunen i det 
nyligen avslutade projektet, 

• Personella resurser inom såväl teknik- som 
turist/ näringslivsverksamhet som kan deltaga i Sydostledens 
förvaltningsgrupp (som kanuner att träffas en gång per år) m m, 

• Drift och underhåll som väghållare inom Tingtyds konu1mn. Det mesta 
av detta ansvar finns redan idag, men det kan tillkomma resursbehmr 
utifrån de gemensamma kriterier som sätts upp för sydostledens kvalite 
och status. Kan också tillkomma ersättning enligt avtal för ev enskilda 
väghållare, · 

• Deltagande i eventuellt kot1U11ande gemensamma utvecklingsprojekt 
för Sydostleden. 

Samnwntaget innebät· ovanstående en fl:amställan om att 
kom1nunstyrelsen beslutat· 

att 

att 

medfinansie1·a p1·ojekt nsydostleden växlat· upp n 2014-09-01 
-2016-03-31 med överskottsmedel, 46 760 kr, från det 
nyligen avslutade Sydostledsprojektet, 
bidra tilllångsiktigt hållbat· finansiering, tillsammans med 
Ölrriga kommune1· j sydostledens sträckning, enligt 
punkterna ovan, viU(et innebär åtagande för medvet1(an i 
det gemensamma at-betet, bl a förvaltningsgnppen, 
väghållaransvat· eiiligt öve1·enskonwa Jaiterier samt del av 
kostnad fö1· den gemensamma ledhuvudmannen fr o m år 
2016. 

I anslutning till beredningen och presentationen av detta ärende kan 
överenskonunelse ske med projektledaren för kompletterande information hos 
resp konunun i det forum som önskas . 

. Nled vänlig hälsning 

Regiondirektör 

Bilaga: Projektbeskrivning med budget 
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Bilaga 

Projektbeskrivning 
med budget 
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~7 Bilaga till projektansökan Regionala projektmedel 

RfGID>IFO .. U!IOH BUDGET 
SÖDRA SMÅLAND 

• d OBS! Fy l em as t 1 c \ 'lta f.-ilten, övrJga · tar ormstå tål .. fi" . ' Ud a.Sc •an 
Projekt:nan1n: l SydosUeden växfar upp 
Projektperiod: 11 sept 2014 ·31 mars2016 
Projektägarc: 1 RegionfOrbundet södra Småland 
Kostnader Ål"l 

Personal !30000 
Köp avtjinst o 
Lokal 26000 

fnvtsteringar o 

ÖVrig• kostn•der ([yU l nedon') 20000 

P•ojd .. "tint.klec (il\'lJr) an;e mtnuiltd~tn o 
Swruna Faktiska kosb1:~oder 176 ooo l 

Bidrag l annat än p<ngar (!ylll ntdan "l o l 
Kos tnaderTotalt l 176 oool 

fjnansiering År :l 

Sökt belopp frl.n Reolonf<irbundet 34 880 
Annan kontant m ed..fin ans(crlng År1 

V""a>.jö kommp.n 2 1170 

1ingrydskommun 3120 

Region nlekinge 22370 

O!ofströms kommun 3300 
Kar;shamns kommon 7975 
Söl .... e.sborgs kommun 4300 
Region Skåne 46475 
BromOlla kommun 3140 
Kristianstads kommun 20330 

Tomeliila kommun 4010 

Simrishamns kommun 4930 
s·wrunaAruHU1 ){ont ::mt finansiering 176 000 

Bidr~g i annal äo peng~ r o 
Total Finansiering 176 ooo l 

l Övriga kos tnader • 

Typ av kos tnod Åil l 
Resor 15000 

Information o 
Invigning o 

Telo efOrutsett sooo 

Summa Övriga kosblade-r 20000 

Bidrag i annat i:in pengar .. 

Typ av kostnad s amt organisation År t 

Ttafih-.kets insats för tykelvägvisnin&en o 

Summa Bidrag i annat iin pengar o 

e mg or mer m o. dl dn' fi' . ~ 

Åi-2 År3 År4 l Totalt 

l 075 000 260 000 o 1465 000 

390 000 250 000 o 6.10 000 

246000 soooo o 322.000 

o o o o 

110000 79640 o 209 640 
o o o o 

J 821 000 639 640 o 2636 640 
200000 Booooo o l 1 000 000 

2 0 21 ooo l 1439 640 o l 3 636 640 

}u·2 Ar3 Å1· 4 l To t nit 

360580 l26 680 o l 522 140 
Ar2 Ar3 Ar4 l Totalt 

2190·15 76965 o 317180 

32 295 Jl345 o 46760 

231465 81295 o 335130 

34133 U987 o 49420 
82562 29003 o Jl9540 
44 528 15642 o 64470 

481033 168 962 o 696470 

32530 H410 o 47 080 
210365 73885 o 304 s8o 

41442 14548 o 6oooo 

51022 17918 o 73870 
1821 000 639 640 o l 2 636 640 

200000 Booooo o l 1000 000 

2 021000 1439 640 o l 3 636640 

År2 Ars År4 l Totalt 

45000 15000 o 75000 

45000 15000 o 60000 
o 40 000 o 40000 

20 000 9640 o 34640 
o 
o 

l\0 000 79640 o l 209 640 

Åi-2 Ars Åi-4 l Totnlt 
200000 8ooooo o l 000 000 

o 
o 
o 

o 
o 

:wo 000 Bo o ooo o l l 000000 
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B. Bakgrund 

Sverige har länge legat efter när det gäller offensiva satsningar på 
cykelturism. Idag sker dock en utveckling på olika håll i södra Sverige 
för att skapa turismcykelleder som baseras på trafiksäkerhet, bekvämlighet 
och hög attraktionskraft. 

Turismcykell ederna bedömes ha stor potential för att öka omsättningen inom 
besöksnäringen. Befintliga företag får möjlighet att utvecklas i den 
efterfrågan av service och upplevelser som skapas av cyklisterna. 
Marknaden finns både i Sverige och i utlandet och förutsättningarna för 
att öka exporten med f ler utländska besökare är stor. 

Projektet är ett starkt uttalat näringslivsprojekt genom att skapa 
infrastruktur för cykelturism . Förutsättningar för näringslivsutveckling 
ökar genom den cykelled som blir verklighet . Redan idag ä r det tydligt att 
det finns många personer som bär på ideer för att utveckla företagande i 
sydostledens sträckning. Det finns flera tydliga exempel där befintliga 
företag planerar för investeringar bl a baserat på den nya cykelleden. 

Både företagare och privatpersoner möter sydostleden med stor tilltro att 
den kommer att göra skillnad och att man vill cykla/uppleva den. Projektet 
ligger väl i tiden och signalerar, förutom möjlighet till upplevelser, 
hållbar miljö och bra hälsa. Dessutom innebär turismcykelleden 
landsbygdsutveckling , förbättrade möjligheter t i l l cykelpendling och 
rekreationsmöjlighet för lokalbefolkningen. 

Möjligheten till en nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn hade 
diskuterats under flera år när en första förstudie (Kågesson, Nature 
Associates, 2008- 12-04) genomfördes 2008. Med törstudien som grund 
undertecknades i februari 2009 en avsiktsförklaring av åtta kommuner; 
Växj ö, Tingsryd, Olofströrn, Karlshanm, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad 
och Simrishamn. I augusti samma år fick en projektgrupp bestående av 
tjänstemän från Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet Södra 
Småland och dåvarande Vägverket, i uppdrag av kommunerna att ta fram ett 
koncept för en fördjupad förstudie. Konceptet förankrades och ledde fram 
till en fördjupad förs tudie som genomfördes 2010. 

1 september 2011 - 31 augusti 2014 genomfördes ett projekt som syftar ti"l:l 
att lägga grunden för Sveriges bästa cykelled , tillika en av Europas 
etablerade leder med en internationellt attraktiv standard. 
Regionförbundet Södra Småland har varit projektägare och projektet 
genomfördes i samarbete med tidigare nämnda kommuner, regioner, 
Trafikverket region syd samt Europeiska Regionala utveckl i ngsfonden 
(Småland och Öarna) . 
Inom ramen för projektet genomfördes fysiska investeringar i Växjö och 
Tingsryds kommuner. För övriga fysiska investeringar i Blekinge och Skåne 
har uppdraget varit at t medverka till finansieringslösningar. 

När projektet är avslutat den 31 augusti 2014 har arbetet kommit långt i 
syftet att l ägga en grund för Sveriges bästa cykel led . Proj ektets 
styrgrupp har i oktober 2013 beslutat ta inriktningen att leden kan öppnas 
i sin helhet v åren 2016. Detta på grund av att finansiering för 
investeringar om ca 25 milj har b eslutats, me n e j kan genomföras förrän 
2015. Intressenterna har för mellanliggande tid uttala t att projektet nu 
kan ta ytterligare ett steg och drivas som "Sydostleden växlar upp" . 

Sida 3 av9 
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C. Syfte 

Syftet med "Sydostleden växlar upp" är att växla upp arbetet kring den 
i nfrastruktur som nu finns och som tillkommer 2015. sydostleden skall 
våren 2016 öppnas i sin helhet och invigas. 

D. Mål 

Projektets huvudmål är: 

a tt sydostleden skall öppnas i sin helhet våren 2016. 

Delmål är: 

att s ydostleden i samband med öppnandet s kall överlämnas till en 
organisering för drift och fortsatt utveckling, 
att sydostleden skall vara godkänd nationell cykelled enl igt Trafikverkets 
kriterier, 
att cykelvägvisning skall vara genomförd inför öppnande och invigning 
våren 2016, 
att starkt och kontinuerligt samarbete skall ske inom nätverket för 
turismcykellederna, 
att informationsmaterial skal l vara tillgängligt för cyklisterna och att 
en webbplats skapas som ingång till bl a regionala och lokala 
turismsajter. 

E. Målgrupp 

Inom respektive huvudaktivitet kan föl jande målgrupper identifieras: 

Organisering : intressenterna (kommuner, regioner, lokala/regional a 
turistorganisationer och föret ag , 

Ansökan om godkännande som nationell cykel l ed: Trafikverket, kommuner, 
väghållare, 

Kommunikation/informati onhrebbplats: företagsaktörer, cyklister, lokala 
krafter i ledens sträckning, touroperaters (svenska och utländska) 
Gränsöverskridande : nätverket för turismcykellederna, företagsaktörer, 
regi onal a och lokala turistorganisat i oner, 

Proj ektadministrati on: partners i projektet. 

Slda 4 av 9 
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F. Geografiskt område där projektet kommer att bedrivas 

Gränsöverskridande i 27 mil mellan Växjö och Simrishamn. Berör tre 
regioner: södra Småland/Kronoberg, västra .Blekinge och östra Skåne . 
9 kommuner berörs : Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, 
Bromölla, Kristianstad, Tornelilla och Simrishamn . 

G. Projektorganisation och eventuella san1arbetspartners 

Regionförbundet södra Småland är proj ektägare och ansvarar för 
övergripande projektledning, administration och redovisning gentemot 
samtliga involverade parter. 
Projektledare 40% av heltid l sept - 31 dec 2014, 80% under 2015 samt 60% l 
januari-31mars 2016 . Kommunikatör 60% av heltid l januari 2015 - 31mars 
2016. 

styrgrupp med representanter från regionala turistorganisationerna, 
Trafikverket och projektägaren, 
Projektgrupp med representanter från resp lokal turistorganisation eller 
motsvarande samt Trafikverket region syd, 

Teknikgrupp med representanter från kommunernas teknik/trafikfunktioner. 
Arbetsgrupp kommunikation/information knuten till kommunikatören, 

H. Arbetssätt och verl<samhetsbeskrivning 

Regionförbundet södra Småland är projektägare och ansvarar för 
övergripande projektledning och administration . Rutiner som tillämpats för 
genomförandeprojekt l sept 2011 - 31 augusti 2014 kommer också att 
tillä mpas i "Sydostleden växlar upp". 
Regionförbundet administrerar projektets ekonomi. 

Slda s av 9 
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l. Tids- och aktivitetsplan 

Aktivitet s tart [åååå-mm-dd] Slut [åååå-mm-dd] 

sät ta proj ektorganisat ion 20141101 20141215 

Ansökan til l Trafikverket 20150101 20150630 

Vägvisni ngsplan (TRV) 20150901 20151130 

Vägvisning sydost l eden (TRV) 20160101 20160331 

Finna och överenskomma ledhuvudman 20140901 20150630 

Överenskomma/avtala kriterier dr ift 201501 01 20150831 

Kommunikati~~/information 20140901 20160331 

Ta fram informati onsmat erial 20150101 20160331 

Skapa sydostledens \'/ebbpl ats 201501 01 20160331 

Samarbete/kontakt övriga cykelleder 20140901 20160331 

Kont akt/förankring intressenter 20140901 20160331 

Överlämnande till ledhuvudman 20160101 20160331 

Invigning/öppnande av s ydos tleden 20160101 2016033 1 

Projektledare 40% 20140901 20161231 

Projektledare 80% och kommunikatör 60% 20150101 20151231 

Projektledare 60% och kommunikatör 60% 20160101 20160331 

J. Projektets koppling tiii.RUP 

Bidrar till hållbar utveckling genom en infrastr uktur som skapar 
förut sättningar för miljöriktig turi sm. Främjar k l imateffektiva 
transporter även för lokalbefolkningen i 27 mil genom nio kommuner och tre 
regi oner. 

J?idrar till ökad attrakt i vitet och stärker den regionala a renan både för 
före t agare, i nvånare och besökare . 

Ger förutsättn ingar för ökat entreprenörskap och företagande med 
geografisk spridning i såväl större tätorter som landsbygd. 

Ger möjlighet att lyfta lokala/regionala kul tur- och naturupplevelser till 
f l er . 

Sida 6 av9 
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K Indikatorer 

Nedanstående fyra indikatorer är obligatoriska och ska därför alltid fyllas i. Därefter kan sökanden 
lägga till andra för projektet relevanta indikatorer. 

INDIKATOR KVINNOR MÄN ANTAL 

Antal deltagare 75 75 150 

Deltagande företag 25 

Nya företag 

Nya arbetstillfällen 

Nya företag/investeringar 2018 5 

Nya arbetstillfällen 2020 25 25 50 

Miljoner ökad turis momsät t ning till 2020 50 

Antal cykl ande hel a leden 2020 8000 

Antal cyklande delar av leden 2020 30000 

L. Hur beal<tas jämställdhet, mångfald och miljö i proj ektet 

Besöksnäringen är en tämligen jämställd näring, både vad gäl ler företagare 
och anställda. Projektet syftar t ill ut veckling av näringsl i ve t längs 
Sydostleden, vilket på sikt kommer att bidra till att fler sat sar på eget 
f öretagan de och att fler arbetstillfäl len skapas för både män och kvinnor . 

Människor är olika och strävan s kal l vara efter att skapa en 
turismcykelled för al l a . Aktivt arbeta för att del ar av leden blir 
t~llgänglig för personer med funktionsnedsättning och att anpassade 
produkter t as fram och blir säljbara. I nom besöksnäringen f inns en 
relativt hög andel företagare och anställda som är nya svenskar . Projektet 
syftar till utveckl ing av närings livet , vi lket på s ikt komme r at t bidra 
till fler före t ag och arbetstillfäl l e n f ör alla grupper . 

sydostleden ger för utsätt ningar för ökad miljöriktig och hållbar tur ism . 

Hälsa är ett av de fundament (övriga är natur och kul tur) som en l i gt 
v isionen bygger produkten Sydostleden . Innebär att ett starkt argument för 
a tt cykla l eden kommer a tt vara "hälsa för kropp och s j äl" . 

Slda 7 av 9 
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M. Kopplingar till andra projekt/insatser 

I genomförandeprojektet 2011-2014 har sydostleden aktivt strävat efter att 
stärka gränssnittet gentemot projekt i ledens sträckning. Ett exempel är 
arbetet med Dest ination Åsnen. Tourism in Skåne har genomfört en förs t udie 
(South Baltic Outdoor) i Östra Skåne, Blekinge och Bornholm . I denna 
förs tudi e s resultat pekas bland annat ut den stora marknads- och 
utbudspotentialen runt cykelbaserade upplevelser. sydostleden har mött 
proj ektledningen i south Baltic Outdoor och bidragit med i nriktn ing kring 
c ykel. I kommande insatser med utgångspunkt i denna förstudie kan vi se 
tydliga kopplingar runt detta projektförslag och exempelvis 
produktutvecklingsinsatser. 

sydostleden har också i deer för att initiera projekt för exempelvis 
landsbygdsutveckling, exempel att utveckl a rastplatser typ Nederländerna, 
s k Rustponts. Produkter och upplevelser relaterade till sydostleden kan 
direkt föras ut i de kampanjer som genomförs i Skåne, Blekinge och Smål and 
tillsammans med Vi sit Sweden. 

Europeiska projekt inom ECF (European cykling federation) bevakas samt de 
övri ga turismcykelledernas olika engagemang. Också törstudien kring en 
kustnära cykelled i Blekinge, som kopplas till sydostleden i Karl shamn. 

N. Resultatspridning 

Projektet l ägger stor vikt vid kommunikation och det som händer i 
projektet sp r ids över tiden via hemsi dan WI·I\·J.sydostleden.se , t1·lit ter, 
facebook och nyhetsbrev. Ett väl utvecklat kontaktregister innebär att 
projektet når många genom mailkontakt. Erfarenheter sprids ock så genom 
nära samverkan i nätverksgruppen för turismcykelleder . 

Slda 8 av 9 
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O. Uppföljning/Utvärdering 

Projektet är konkret . i sitt syfte, som innebär att sydost l eden skall kunna 
öppnas i sin helhet våren 2016. 

Eventuellt kommer speciell extern utvärdering att ske i någon av 
huvudinriktningarna för arbetet, förslagsvis organiseringen. Diskussion 
kring detta kommer att lyftas i projektets styrgrupp. 

Detta innebär att utvärderingen till största delen kommer att ske internt. 

Projektet kommer också att fokusera uppföljning av de mål som beskrivits 
ovan i avsnittet "mål". 

P. Plan för verksamhet efter projekttidens slut samt finansiering av denna verksamhet 

Projektet syftar till att sydostleden skall kunna öppnas i sin helhet 
våren 2016. Då skall en organisering med ledhuvudman och avtal mellan 
lede ns intressenter finnas på plats för den kommande driften. Finansiering 
för ledhuvudmannens insatser förankras hos kommunerna i samband med att 
medfinansier ingsbeslut tas för denna ansökan. En utredning finns framtagen 
för den kommande organiseringen. 

En stark inriktning för ledens drift är att den, så långt det är möjligt, 
skall byggas in i kommunernas och turistorganisationernas ordinarie 
verksamhet . 

Samarbetet/nätverket med övriga cykelleder i södra Sverige är också en 
viktig del i sydostledens utveckling framöver. Redan idag är nätverket 
etablerat och cykellederna träffas regelbundet för att diskutera och agera 
tillsammans i gemensamma frågor. 

Prognoser inom EU visar att cykelturism kommer att öka mer än annan 
turism. sydostledens framtida marknadspotential är betydande och den finns 
såväl i Sverige som i stora delar av övriga Europa. Innebär att fler 
företag kommer att bidra till tillväxt av export (utländska besökare). 

Den kommer också att skapa stora möjligheter för landsbygdsutveckling och 
ge såväl positiva hälsoeffekter som betydande miljöef fekter. 

Många befintliga företag i sträckningen mellan Växj ö och Simrishamn kommer 
att mär ka skillnad och vilja utvecklas, bl a när det gäller 
internationalisering och exportmognad. Nya företag kommer att etableras, 
b l a i den service som krävs för att skapa attraktiva produkter för 
cykl isterna längs Sydostleden. 

Slda 9 av 9 
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Ärende 5 

Beslut i fråga om 

tilläggsanslag för 

trafiksäkerhets

åtgärder i Ryd 
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~Tingsryds 
\:.!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 356 Dm 2014/118 042 

Trafiksäkerhetsåtgärder i Ryd 

Barn- och utbildningsnämnden beviljades anslag för trafiksäkerhetsåtgärder 
vid parkering i Ryd i kommunstyrelsens beslut§ 126,2014-05-19. Det gjorda 
avropet visar på en högre kostnad än det budgeterade beloppet, varför barn
och utbildningsnämnden äskar om tilläggsanslag med 163 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 126, 2014-05-19 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna genomförande av projektet gällande trafiksäkerhetsåtgärder i 
Ryd under förutsättning att finansiering av den del av kostnaden som 
överstiger msprunglig budget, 163 000 kr, hämtas från Barn- och 
utbildningsnämndens driftbudget för 2014. 

25



•• 

Arende 6 

Beslut i frågor om 

medel för att 

underlätta bosättning 

för vissa utlänningar 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

;;;--:::; 
(· ·~_./ 

Au§ 357 Dm 2014/397 133 

Ansökan om medel för att underlätta för bosättning för vissa utlänningar 

KommunchefLaila Jeppsson fareslår att Tingsryds kommun ansöker om 
ersättning hos länsstyrelsen for att underlätta för bosättning för vissa 
utlä1mingar. Medlen är tänkta att användas för att anordna bussturer for 
nyanlända mellan Konga-Tingsryd och Ryd- Tingsryd. De turer som går 
mellan Ryd- Tingsryd kan även allmänheten bruka. 

Tingsryds kommun medfinansierar maximalt 30 % i denna åtgärd där 
länsstyrelsen i Kronoberg står for resterande 70 %. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om medel for ersättning för att underlätta för bosättning för vissa 
utlä1mingar 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända in ansökan, samt fareslår 
kommunstyrelsen att besluta 

att finansieringen 2014 görs till hälften genom integrationsprojektet och till 
hälften genom kommunstyrelsens förfogandemedel, samt 

att under 2015-2016 finansieras projektet till hälften genom 
integrationsprojektet och till hälften genom den utvecklingspott som 
kommunstyrelsens arbetsutskott forfogar över. 

l Utdragsbestyrkande 
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Arende 7 

Svar på motion om 

införande av Gender 

budgeting 
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~ Tingst-yds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

usteran e 

()?!:;; /-(__ 

Au§ 340 Dm 2013/487 042 

Yttrande över motion om införande av Gemler Budgeting 

Britt-Louise Berndtsson (C) har lämnat in en motion gällande Gender 
Budgeting, som bland annat irmebär att resurser i budgeten redovisas utifrån 
hur de gynnar män, kvinnor, pojkar och flickor. 

Ekonomichef Daniel Gustafsson anger i yttrande att en omläggning av 
budgetarbetet är komplex och resurskrävande och avråder från ett införande 
av Gender budgeting. Detta hindrar inte att en enskild närrmd gör 
genusuppdelade budgetanalyser för verksamheter där det firms risk för en 
snedvridning av resursfördelningen. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande införande av Gender budgeting 
Skrivelse Daniel Gustafsson, 2014-08-08 med tillhörande bilagor 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att avslå motionen med hänvisning till ekonomichefens yttrande, se 
protokolls bilaga. 

8 
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Bilaga Ks Au § 341 2014-10-06 

Kommunlednlngs· 
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Förslag till svar på motion 
Införande av Gender Budgeting 

Ärendebeskrivning · 

· Dnr 2013/60 101, 2013/487 042 

Kommunstyrelsen 

·Britt-Louise Bemdtsson (c) har i motion 20 I 3-11-28 föreslagit att Tingsryds kommun ~tartar 
arbetet med analys och underlag får gender budgeting snarast möjligt samt att gender budgeting 
införs fullt ut senast i budgetarbetet inför budget 2016. Undertecknad har i remiss från kom
munstyrelsens ordfårande fått i uppdrag att skriva yttrande i ärendet. 

Beskrivning av Gel! der budgeting 
Gender Budgeting är en etablerad strategi/metod får att arbeta med jämställdhet, både i Sverige 
och internationellt. Syftet är uppnå en jämn fördelning av resurser mellan kvinnor och män. 
Genom gender budgeting analyseras resursfårdelningen utifrån ett genusperspektiv och ger där
igenom kunskap om hur resursmna är fårdelade mellan kvinnor och män och vilka effekter re
sursfördelningen får. 

SKL beskriver gender budgeting som en strategi for att synliggöra hur offentliga verksamheter 
och offentliga resurser når ut till kvinnor och män, i alla åldrar, och hur de möter upp kvinnors 
och män behov och preferenser (prioriteringm) samt om den aktuellafordelningen stöder ut
vecklingen mot ett jämställt samhälle. 

För mer infmmation kring Gender Budgeting som arbetsmetod hänvisas till bl a· 
www.jämställ.nu samt Sveriges Kvinnalobbys skrift "Pengar nu!- En handbok i gender budge
ting". 

Exempel på tillämpning 
Arbete med gender budgeting har genomfälts i några kommuner, bl a Umeå, Botkyrka samt 
Örebro-Askersund-Karlskoga-Kristinehamns kommuner (i samarbete). De båda sistnämnda 
arbetena har huvudsakligen genomförts i projektform med medel och stöd från SKL inom ra· 
men får deras program för hållbar jämställdhet (vilket avslutades 2013). 

Arbetet i Örebro m fl kommuner har sammanfattats i rapporten "Jämställdhetsintegrerad bud
getproce8s i kommuner och landsting". Kapitlet "Gemensamma erfarenheter och lärdomar" . 
bifogas i bilaga I. I rapporten framgår att arbetet har bedrivits i projektform och bestått av före
läsningar, arbetande seminarier, eget kartläggnings- och analysarbete (utvärdering), handledning 
samt dokumentation. Några av de områden som analyserades var inköp av material på fi:itids
gård, särskilda stödåtgärder inom grundskolan, placering av unga på institution samt beviljad . 
och utförd tid till äldre kvinnor och män. I projektsammanfattningen lyfts fram att följande 
punkter är viktiga fölUtsättningar får arbete med gender.budgeting: I) Förankring, tid, mandat 
och stÖd, 2) Könsuppdelad statistik, 3) Flera och olika kompetenser. Som lärdomar av projektet 
lyfts bl a fram att arbetet är långsiktigt och kräver uthållighet, att det är komplext och intressant, 
att jämställdhet oftare är på agendan nu, att man möter på motstånd samt att det finns ett glapp 
mellan förväntningar och möjliga resultat. · 

1 (2) 
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Överväganden 
Gender budgeting är till synes ett bra verktyg/metod för att öka fokus och medvetenhet i järn

. ställdhetsfrågor med fokus på genusperspektivet Det allmäuua intrycket vid genomgång av 
genomförda arbeten är att deltagarnahar sett arbetet som nyttigt och lärorikt. 

2(2) 

Gender Budgeting fokuserar på genusperspektivet och har till syfte att säkerställa att resurserna 
är jämnt fordelade mellan kvinnor och män. Detta är ett viktigt men dock smalt perspektiv på 
resursf'ordelningen. Analyser av budgetens fot:delningseffekter kan även göras utifrån många 
andra perspektiv som också är viktiga, t ex åldersperspektiv (b am, unga, äldre), miljöperspektiv, 
integrationsperspektiv, funktionshinderperspektiv, geografiskt perspektiv etc. Att fokusera och 
fordjupa sig i enbart ett av dessa perspektiv genom att bygga in alltfor specifika analysperspek
tiv i kommunens generella styrsystem kan enligt min bedömning iuuebära en risk att helhet
synen på effekterna for medborgarna motverkas. Politikens uppgift vid resurs fordelningsbeslut 
är snarare att göra en sammanvägd bedömning utifi·ån alla de olika perspektiven. 

Således görs bedömningen att gender budgeting for Tingstyds del sauuolikt inte lämpar sig for 
att bygga in i det generella styrsystemet (bud getprocess och målstyrning/balanserad styrning) så 
som motionen foreslår. Detta hindrar inte att nämnd, om man har identifierat ojämn fordelning 
av resurser mellan kviuuor och män som ett väsentligt riskområde i verksamheten, kan genom
fora en genderbudgeting-analys for det specifika, avgränsade verksamhetsområdet om man vill. 
Denna kan i så fall sedan utgöra underlag for fortsatt arbete med strategier och mål inom ramen 
for nämndens styrkortsarbete och verksamhetsplanering. 

Det kan också konstateras att metoden är förhållandevis komplex, vilket bl a fi·amgår av de ar
beten som studerats samt av det faktum att Sveriges K vinnalobbys handbok för Gender budge
ting innehåller hela tio olika metoder för Gender budgeting. Det är också tydligt att arbetet är 
forhållandevis resurskrävande. Arbetet genomfors, åtminstone inledningsvis, oftast i projekt
fonn och har i de studerade fallen innehållit foreläsningar, arbetande seminarier, eget kartlägg
nings- och analysarbete (utvärdering), handledning samt dokumentation. hlte minst tycks arbetet 
med att identifiera, ta fram, mäta och sedan analysera relevant könsindelad statistik kräva 
mycket resurser. Merparten av de studerade arbetena har genomforts med stöd från SKL i fmm 
av både medel och kompetenser. 

Mot bakgrund av att arbete med Gender Budgeting synes vara både komplext och resurskrä
vande göt~ bedömningen att det är tveksamt att en kommun av Tingstyds storlek bör prioritera 
ett sådant arbete i budgetprocessen. Arbetet skulle kräva fdt'hållandevis omfattande åtgång av 
arbetstid både for fdrvaltnlngarna och centralt, vilket i sin tur skulle innebära att arma t arbete i 
budgetprocessen måste prioriteras bort. Under de närmaste åren behöver budgetarbetet i Tings
ryds kommun i fOrsta hand fokusera på arbetet inom uppdraget "Hållbar ekonomi". 

Rekommendation 
Mot bakgrund av ovanstående avråds från att infora gender budgeting i budgetarbetet i enlighet 
med motionen. Som främsta skäl för denna rekommendation amårs att metoden är komplex och 
resurskrävande för Tingsryds kommun samt att den, p g a av det forhållandevis smala perspek
tivet, inte är lämplig att arbeta in i generella styrsystemet. Enskild nämnd har dock alltid möj
lighet att genomfOra gender budgeting-analys for specifikt och avgränsat verksatnhetsområde. 
Genomforande av en sådan analys bör i så fall grunda sig på att en ojämn resursfordelning har 
identifierats som ett väsentligt riskområde i den specifika verksamheten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att foreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Tingstyd 2014-08-08 

~) <-~ -"'_..,;;::_~------
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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CEINTERIPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Tingsryd 2.013-11-28 

Införande av gender budgeting - att synliggöra 
människorna bakom siffrorna i en budget 

Vart går pengar och resurser i kommunen? 

Säkerställer budgeten att resurser och insatser fördelas och utformas likvärdigt för kvinnor 
och män, pojkar och flickor? 

Bo"stadslösa mammor erbjuds exempelvis flera rådgivande möten och ofta egen lägenhet till 
henne och barnen inom socialtjänsten. Pappor erbjuds ofta enbart ett rådgivningsmöte och 
boende i enbart ett rum där barnen inte får plats att bo, vilket försvårar hans föräldraroll. Vem 
beialar priset för det? · 

Inom kommunal verksamhet prioriteras ofta idrotter och fritidsaktiviteter där pojkar dominerar 
. framför där flickor dominerar. Ishockey och fotbollsintresse ger ofta tillgång till bra lokaler och 
de bästa träningstiderna, medan bra tider och lokaler för t ex dans och konståkning ofta 
saknas. Vem betalar priset för det? 

Det är framför allt kvinnor som vårdar äldre eller sjuka anhöriga. Ofta går kvinnor ner i 
arbetstid för att klara det obetalda omsorgsarl:)etet. ·Kommuner sparar miljontals kronor per år 
på framför allt kvinnors obetalda anhörigomsorg. Vem betalar priset för det? .. ~ .. , ... 

<Äidre män kan ha lättare för att få särskilt boende pga an de,inte kan laga mat och sköta 
hemmet. Vem betalar priset för det? · .. :. : · ... 

Nu står vintern för dörren och därmed snöröjning och halkbekämpning. Vilka behöver vara 
först på jobbet i en kommun, för att livet för andra ska underlättas? Vilka trafikanter cyklar 

·''"~'öCft'j:ir;omenerar mest till jobbet? På törsta frågan är svar!J,I{~f§!\olan och omsorgens 
: Jje't~·~nal, där det jobbar företrädesvis kvinnor. På andra frågi:~,p är. också svaret kvinnor. 
Alltså behöver snöröjning börja längs vägar, gator och på trotfoarer fram till förskolor och 
omsorgsenheter. Likaså behöver trottoarer och cykelvägar snöröjas och halkbekämpas först. 
Vissa kommuner i vårt land har redan tänkt om enligt principerna för gender budgeting. · 

Redskapen i detta arbete är könsuppdelad statistik, analys av budget och verksamhet, 
eventuell omfördelning samt analys av de konsekvenser förändringar leder till. 

Centerpartiet yrkar att Tingsryds kommun 

•!• startar arbetet med analys och underlag för gender budgeting snarast möjlfgt, 

•!• inför gender budgeting fullt ut senast i budgetarbetet inför budget 2016. 

För Centerpartiet i Tings(Y.ds .. ~ornlll?h 

q~;Ji!J ~~~ ~wdlj~ 
8ritt-~ Bernd~oL n . [b . ~ 

·--:.-~.-

32



BILAGA 1 
Utdrag ur "Jämställhetsintegrerad budgetprocess i kommuner och landsting" 

l-·. ·, . 
l . 
l. 
l --

Författare: Berit Sundgren G rinups 

t·.· . 

Berit Sundgren Grinups. Driver företaget BSG utveckling AB. 
Fillic i socialt arbete och genusvetare. Processledare i projektet. 

i, 

Berit har mångårig erforenhet från förändringsarbete i offentlig förvalt· 
ni ng samt utbildning och forskning inom området kön, arbete och hälsa .' 
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Sammanfattning 
Under 2012 bedrevs projektet "Kunskapsurveckling kring budgetarbete med jä~ställdhers-

. perspektiv" i samarbete mellan Örebro kom in u n, Örebro läns Iandst_i_l.1g, Karlskoga kommun, 

Kriseinehamns kommun och Askersunds kommun. Ett gender budgeting-projekt där det 

innovativa var att arbetet har genomforts av ordinarie personal och inte experter och forskare. 

Gender budgeting är en antagen strategi internationellt och nationellt får. att synliggöra kvinnor 

och män, flickor och pojkar i offentliga budgetar. 

Processen delas upp i l) utvärdering av budgetens effekter ur könsperspektiv, 2) integrering av 

genusperspektiv på alla nivåer i budgetforfarandet san1t 3) restrukturering som innebär att för

ändra resursfördelningen mellan könen utifrån resultaten av utvärderingen. Syftet var att utveckla 

kunskap och 'förmåga att tillämpa gender budgeting som arbetsverktyg. Projektet genomfårdes 

i följande moment: föreläsningar, arbetande seminarier, eget kartläggnings- och analysarbete 

(utvärdering), handledning samt dokumentation .. Sarnmanlagt fullföljde tjugofem (25) deltagare 

projektet och åtta (8) verksamheters rapporter ingår i denna gemensamma dokmnentation. 

Deltagarnas kartläggning och analysarbete pågick parallellt under hela processen. I efterhand 

identifierades fYra steg l arbetet; l) att komma igång, 2) hur komma vidare i arbetet, 3) får

beredelse får analys och 4) analys. Varje steg kopplades till harneri ng av specifika frågor. Att 

komma igång handlade om att uppcäcka kvinnor och män, flickor och pojkar bakom budget

siffrorna. Det första steget ledde tilllivliga diskussioner, erfarenhetsutbyte och an en mängd 

frågor scälldes. För att komma vidare blev behovet av flera kompetenser uppenbart; ekonomisk, 

utrednings-, verksamhets- och inte minst jämställdhets- och genuskompetens. Mångfalden av 

kompetenser behövdes under hela gender budgeting-processen och inte minst under analys

fasen då resultatet av kartläggningen skulle forklaras och diskuteras i relation till en rimlig 

resursfårdelning mellan könen och i relation till jämsrälldhetsmålen. 

I gender budgeting-termer talas om tre olika analysnivåer. Nivå l fokuserar den granskade 

verksarnhetsbudgeten, nivå 2 når vidare och diskuterar relationen till andra budgetar men också 

konsekvenser får kvinnors och mäns ekonomi och arbete (betalt och obetalt). Nivå 3 slutligen 

ifrågasätter budgetens grundvalar och struktur. 

Olika verksarnheter, såsom service, behovsrelaterad verksamhet och investeringar (med kollek

tiva nyttigheter) leder delvis till olika analys frågor. Det gemensamma i analysen rör berednings

och beslutsförfara.nd~t innan själva ~erksamheten tas i anspråk av kunden/brukaren (genom att 

väljas eller sökas). 

Som ett sista moment i gender budgeting görs någon form av återkoppling till budgeten. T ex 

hur skulle budgeten fårändras om både kvinnor och män fick lika mycket eller lika lite resurser 

som det andra könet. 

Förankring, tid och andra resurser, ett tydligt mandat som deltagare samt stöd i utvecklings

arbetet är tillsammans med könsuppdelad statistik och. en mångfald kompetenser identifierade 

som viktiga_forutsättningar får gender budgeting-arbete. Några kritiska passager uppmärk

sammades såsom att komma vidare efter det fårsta kartläggningssteget och analysen som 

dessutom har en extraordinärt bred ansats. 

Andra lärdomar som gjordes handlar om att arbetet kräver l) långsiktighet och uthållighet, 

2) är svårt men intressant, 3) leder till att jämställdhet oftare och mer sakligt diskuteras på 

arbetsplatserna, 4) att man stöter på motstånd och 5) att ett glapp· ofta finns mella.J?. förvänt

ningar och möjliga resultat. 

jÄJIASTÄllD!'JETSINTEGRERAD BtJDGETPROCESS · I •KO~~-NER '?CH lA~IDSTING. 
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Inledning 
Som genusvetare och tidigare välHirdsforskare har jag ofta funderat över grunderna i vårt 

ekonomiska system utifrån de två huvudsakliga produktio~erlarbe(en som behöver utfOr~s får 

ett samhälles överlevnad. Det krävs att människor produceras och vi behöver producera varor 

och tjänster. Dessa båda prod~ktioner har av tradition delats upp mellan kvinnor och män. 

Människor blir till och fostras genom andras Ömsorg1• Dessa andra är ofta kvinnor som utfOr 

omsorgsarbete både i form av avlönat yrkesarbete och oavlönat arbete i den privata sfåren, 

Kvinnors antal oavlönade arbetstimmar ligger .t o m nära mäns antal avlönade arbetsti~mar,1 

Kvinnors liv och villkor präglas alltså fortsatt av stort omsorgsansv~. 

Produktionen av varor och tjänster å andra sidan har genom historiell utfåres i huvudsak av män 

och är betalt arbete. Iden bakom den svenska välfärdsstaten var att genom försäkringar och bidrag. 

skydda människor från ofrivilliga avbrott i sin ekonomiska fårsörjnlng. Valfården kom därför 

att utvecklas utifrån den m'anliga liv~~lfaren och med mäns erfarenheter och referensramar som 

grund. Det fick konsekvenser får kvinnors obetalda arbete, som kom att osynliggöras i välfårds

utvecklingen och i ekonomiska sammanhang trots nödvändigh~ten av detta arbete fOr samhällets 

fortlevnad. Utan människor har samhället ingen arbetskraft och inte heller några konsumenter! 

Eller med andra ord; varor och tjänster kan v:irken prodnceras eller konsameras utan människor! 

Slutsatsen blir att där ekonomi hanteras behöver hänsyn tas till både kv.irmors och mäns hela livs

sfårer och till både betalt och obetalt arbete för att skapa social och ekonomisk hållbarhet. 

Ekonomisk teori har kritiserats från flera håll får att exkludera inte bara kvinnors traditionella 

obetalda arbete. Också ekosystemet och naturresurserna kräver uppmärksamhet för ett samhälles 

överlevnad på sikt.3 Gender budgeting-med sin breda ansats uppfattar jag därför som ett mycket 

angeläget initiativ att granska och synliggöra ekonomi i relation till kön/genus och jämställdhet. 

Under 2012 har projektet "Kunskapsutveckling kring budgembete med jämställdhet5perspektiv" 
bedrivits i san1arbete mellan Örebro kommun, Örebro läns l_andsting, Karlsko g~ kommun, 

Kristinehamns kommun och Askersunds kommun.4 Att tillämpa gender budgeting som sttategi 

för att synliggöra kvinnor och män i kommunala budgetar tillsammans med att låta ordinarie per

sonal genomföra arbetet äi ett pilotprojekt. Målet är att successivt öka organisationernas Interna 

kunskap och fOrmåga att säkerställa att kommunens resurser fårdelas likvärdigt till kvinnor och 

män, flickor och pojkar. Jag som prOcessledare och deltagarna från kommunerna och landstinget 

har tagit de fårsta prövande stegen i detta lovvärda utvecklingsarbete. 

Det inledande kapitlet handlar om vad vi gemensamt varit m~d om "och lärt sett från min 

horisont som processledare. Kapitlet inleds med en bakgrund tlH gen derbudgeting som strategi 

får ett jämställdhetsintegrerande arbete med bndget. Därefter lite om begreppet "Gender bud

geting och processens olika delar. Fokus fårskjuts sedan till projektets arbetsprocess och några 

lärdomar som vunnits. Vartefter projektet fortskridit har kunskap erövrats om vad som b"ehövts 

får att komma framåt i arbetet, Arbetet har byggt vidare på kompetensen att göra kartläggningar 

och genus- och jämstäl~dhetsanalyser och vi har upptäckt många variati?ner på hur det kan 

vidareutvecklas i en budgetprocess. 

De åtta resterande kapitlen i rapporten är dokumentation från deltagares kartläggnings- och analys

arbete som led i utvecklingen av en jämställdhetsintegrerad budgetprocess. Vl överlämnar härmed ett 

bidrag till att utveckla metoder och strategier får gender budgeting i kommunala budgetar. 

l. Om..<Q(g i~år i ~!alsvclate /W,a.Jormsddtirs (2003) ~ om Kärle~kro~ (l.ove po.'•'€1) och hondbr om k6rurehl'.oneroos sociolo proffil 
Begrepps-l kil~eUkra~ bes~ ~0111 e11 p.-o::krl.tlv och märuiJig färmöga rom kon jämföres med ar~luufl, men We redxems rU de! .. 

2. Vld beramenger l sMet r.r.~ 19901cle! vtsode ~lg W.nrors oo-.-looade arbel5fimmar t o m överl.ligo möns ovlöoode. ~)berg 1997 

3. Mer 0111 de.,a hm )ösas i_s..-erige.'l Kvlnnobbby, 2@, ~id 35 fl 

4. P1ojekle1 !rtg<lr ~om en del J E-~ Re16rlgt och i&re.wrr<Jrbe'e mellon organllorklnecno rom deivi.s hor Bnaruleto:.S r:N Sveriges komm.met och 
landsf.ng (SKlj Ioom romen för progro m för H<lffb:.r ..lärru.U!ldhel. OrganiiDfioneroos av.opportefing fr6n proieklet rommer a~ göras efler~~ 
gare e~ örs PfOlektarbe~e. Apel f aU Örebra är e~ f=blings· och ulveclo:.lingscentrnm !rom området \aronde och !il;·ed.llng i arl:e:shveliDm lölil 
prO/ebet "KuM~o~ut.-ecHrlg kring ~tarWe med järru~ä\lhe!sperspe\:Jiv"- och s0111 kommer o'f CM opp:>~ lera ~l"tl arbe'.e i mors 2013. 
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Bakgrund till proiektef 
Pekingkonferensen 
Gender-budgeting ·ä~·~ antagen strategi ip.ternationellt och natio~ellr fcir att synJiggöra kvi~nor 
och Inän i offentliga budgetar. I Handlingsplanen från FN:s Pekingkonferens 1995 skrevs in att 
alla budgetar ska vara jämställdhetsintegrerade. 

"En budget ska ha ett konsekvent, synligt och genomarbetat klinsperspektiv som giir. det möjligt att 
säkl'tl en utveckling till en jämställd värld." (Platform for Action 1995) 

D~nna skrivning fårplikrigar alla världens länder inklusive Sv~rige att arbeta för att integrera 

jämställdhet i offentliga budgetar och i hela budgetfdrfarandet. Det senare inkluderar sådant 

som representation av kvinnor och män i olika budgetbeslutsforum, normer, styrsystem och 

grundantaganden för budgetarbetet, etc. Gender budgeting har geno~fårts i ett 60-talländer 

världen öve.r från 1980-talet och fram~t. Nya Zeeland1 Sydafrlka och Kanada nämns som fåre

gångsländer i dessa sammanhang.5 I många länder har gender budgeting-an.alyser visat att resurs

fördelningen av offentliga budgetar är o jämställd oCh gynnar män. Mäns behov, pri_oriteringar 

och aktiviteter väger ofta tyngre äll kvinnors när begränsade resurser ska fördelas mellan olika 

utgiftsområden. 

l Sverige har Sveriges Kvinnolobbt gått i bräschen får gender budgeting-arbetet och bl. a 

granskat Sveriges statsbudgetar och dokumenterat sina analyser.7 Dessa rapporter tillsammans 

med en handbok i gender budgeting med titeln Pengar nu! var värdefull kunskap oth erfaren

het infår starten av projektet i februari 2012. Botkyrka kommun har med hjälp av två forskire i 

nationalekonomi genomfOrt och aveapporterat gender budgeting-analyser inom fårvaltningarna 

Kultur och Fritid och Hemtjänsren med finansiellt stöd från Sveriges kommuner och landsting 

(SKL).8 Även dessa har bidragit med kunskap och inspiration lnfOr och under projektarbetet. 

CEMR-deklarationen och lokala mål 
Samtliga deltagande organisationer i projekret har undertecknat den s.k. CEMR-deklarationen9, 

europe~ska deklarationen fOr jämställdhet mellan kvinno.r och män på lokal och regional nivå. 

Deklarationen är ett verktyg får kommuner1 landsting och ri:gioner att integrera jämställdhets

perspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten, Undertecknandet 

innebär grundläggande ställningstaganden i fråga om jämställdher och i arbetet får att främja 

jämställdheten i organisationen respektive i verksamheren. 

En av de sex principer som nämns i deklarationen som grundläggande for. arbetet är jämställdhets

integrering av alla kpmmunens/regionens verksamheter. Där står bl a följande: 

]iimrtälldhetperspektivet mdste beaktas vid utfommingen av politiska åtgiirdn; metoder ~ch imtrument 
som påverkar_ människornas vardag- till exempel genom jiimstäUdhetst'ntegrering (gender main
strea mini') och j&mstiil!dhetrintegrering i budgetarbetet (gender bttdgeting1). 

5. s•,efiges Kvinnolobby 2008 

6. 5-.-eriges KV:noo!obby är en porop!-1'0f!laOi50~0n för k-.innoorgonOO~ooer l 5-."Erige. De o!be'.<Jr (& kvinnors räKghe:er och ]Omslälldhet i Svffi· 
ge, Eu och lrlerno~tonc~t. LOs rr.er fXl \WNJ.werigeskv'.nno!obby.~ 

7. _S•,-erlges Kvinnoiobby, bl. o 2008, 2009, 2010, 2012. Kon loddos ner fr lin W\'II.Y.svar'!ges\:.vinno!obboprn___ 

8. S.I(L 2010o och 2010b 

9. CE!vi.~=Cotlllcil of Europeon MunldfXJiit:es ord Reg!on.s. Europas mOOvc:rrigha t;!l Sver'rges kommuner och lc:rod..<1ing, SKI.. 

l O. jam.slä'ldheuln~egrerlng (gerder motn~!room;ng) innebör '(ornlorgc:rnlsering, lörbä~ring, ul;'E"C\:.Iirrg och rmördering at bes!vtsproces~er, W. o~ 
jäms!ä~'dl-,e:spe~spe~iv !nSs~ivos i ollt bes!utsJ<J~rde, p6 oP.o. n~er och l c:r~\o ~eg m procliliSil m de ol:!ärer som oormdt ~If de~r l bes'uts· 
lo~ondel (Europorlide!). 

11. N-00. gerder budgeting menas ' ... en ti&impn!ng r:r1 JGrrutälldhe!sintegrering l btdge~processen. Del inllBbär El1 kör~.~bo!ierod budge~bedQm
nlng do r elt Järru.'ö~ol·u;.'spoopei.Jiv lrllagreros p6 o.~ nivOer i budge!proceMen och dar ln.!ål!.s- och u.'g"fts.s.frulluren onfXlS5<lS ili'tfle ort främ;'o 
järns!ä11dhet.' (CEA\R deklo:uHooen, Del l J 
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CEMR deklarationen innebär långtgående skyldigheter får organisationerna att utveckla 

jämställdheten i alla delar och aspekter av sin verksamhet, ! relation till både medarbetare' och 

brukare/kunder. Arbetet ska formuleras i en handlingsplan. I flera av deltagarnas rapporter som 
följer efter detta inledande kapitel redovisas sådana lokala mål för det generella jäniställdhets- > 

integrerande arbetet och för strävan att utveckla jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet. 

Gender Budgeting 
Gender budgeting innebär att ställa 'frågor om huf den ekonomiska politiken påverkar kvinnor 

och män. Attsynliggöra effekterna för kvinnor och män av ofii:ntliga budgetar. Både inkomster 

och utgifter kan ingå i en gender budgeting-analys. Det är i huvudsak fördelningen av resurserna 

mellan kvinnor och män som fokuseras i ett gender budgeting-arbete får att säkerställa att kvinnor 

och män får del av resurserna på ett rimligt och rättvist sätt. Det kan betyda att kvinnor och män 

far olika eller lika resurstilldelning. Det behöver alltså i~te vara orimligt att d~t finns en skillnad 

mellan hur resurser fördelas mellan män och kvinnor: Det kan t o m vara orimligt när resurserna 

tilldelas lika. Det ska vara kvinnors och mäns reella behov och prioriteringar-som styr hur resurserna 

fårdelas, vilket inte alltid är känt eller ens särskilt lätt att utreda.12 För att utröna hur det fårhåller 

sig med budgetens användning krävs en omfattande granskning av hela budgetprocessen från 

styrsystem tillutvärdering av verksamheten ur jämställdhets- och genus perspektiv. Vidare ska de 

involverade aktörernas kön och genusmedvetenhet ingå i granskningen. 

SKL beskriver gender budgeting som en strategi for att synliggöra }mr ojfeiltliga verksamheter och 
offentligaremrsernår 1tt till kvimzor och män, i alla åldrm; och hur de möter upp kvinnors och 
mäi!S behov och preforense r (prioriteringa;) samt om den a}auella fordelningen stöder 11tvecklingen 
mot ett jämställt samhälle. 13 

Gender budgeting -definition och innebörd 
Europarådet definierar Gender budgeting såhär:" .. . Gender budgeting är tillämpning av principen 
om jämställdhetsintegrering i budgetforfomndet. Detta innebär en utvärdering av budgetpolitikens 
gemts~Qekter och en integrering av genus,tm-sp~ktivet på alla nivåer i budgetforfarande t, samt en 
restmkturering av inkomster och utgifterfor att främja jämställdheten" (mina tmdersnykningm). 

Låt oss fårdjupa oss en aning i denna definition. Jämställdhet och genusperspektiv ska integreras 

och genuseffekter gran~kas. Hur kan man förstå dessa anspråk? 

Jämställdhetsintegrering är den arbetsstrategi som antagits internationellt och nationellt får att 

frätnja jän1ställdheten. 14 Jämställdhet är det politiska målet, bakom strategin, som riksdag och 

regering enats om ska frän1jas i allt politiskt arbete. I arbetet med gender budgeting testas därför 

budgetprocessen i relation till dessa jämställdhetsmål De jämställdhetspolitiska målen är definierade 

av riksdag och regering enligt fåljand~- uppdelade på ett övergripande mål och fyra delmål: 

Kvinnor och män har samma makt att forma san1hället och sina egna liv: 

l. En jämn fordelning av makt ocb inflytande 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 

forma villkoren får beslutsfattandet. 

2. Ekonomisk jä~mtälldhet 
Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning och betalt 

arbete som ger ekonomisk själv~tändighet livet ut. 

12. Den s k Copobil"ly<l r~o!sen lil!ömpos o!Jmer Inom områdeigender budgeling. Del deftn'ecos wm ' de m&,tgheler, f&rrogor och föru:Sö~ro/ngor 
" 'm lnd:V.den behö:er f& o1 uppnå delliv hon sjöf, delinieror som gol>' !Pengar Nu! sid l l!. fn oniol vida fr6gor s~ diskula os och u'redos 
med en .Odon on.<ots. ' • · 

13. SKl 2010b 

14. Se Iotnoi l O 
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3. En jämn fordelning av det obetalda hem- och omsorgsarb~tet 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få 
omsorg på lika villkor. 

4. Mäns våld mot kvin!Jor ska upphb'ra 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 

integritet. 

Gender budgeting innebär att utvärdera om de jämställdhetspolitiska målen översatts till budget

mässiga beslut, Eller formulerat på ett annafsätt; främjar budgetens effekter jämställdhetsmålen 

eller inte? Beroende på vilken offen~ig.budget som synas kan regionala och lokala jämställdhets

mål vara med i analysen. De nationella målen ska dock alltid vara en del i en gender·bndgetlng

analys. Detta vida analysperspektiv är, så som jag uppfattat det, .en viktig poäng med gender 

budgeting som jag återkommer tilllängre fram. 

Prefixetgenus förekommer i två ord i definitionen av Gender budgeting, nämligen i orden genus

effekter och genusperspektiv. I Nationalencyklopedin ~efinieras genus som ett" ... begrepp 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används får att 

fårstå och urskilja de föreställningar, ideer och handlingar som sammantagna formar människors 

sociala kön,"15 Lite fårenklat kan man säga att orde! genus markerar att vi "görs" till kvinnor 

och män och begreppet lyckas därmed beskriva det sociala, kulturella och historiskt fåränderliga 

i vad det innebär att vara kvinna eller man. 16 I gender budgeting-sammanhang ska även den 

aspekten alltså ntvärderas; vilka effekter budgetpolitiken har får kvinnors och mäns möjligheter 

att välja, agera och bemötas fårdomsfritt ur genusperspektiv. 

Genuseffekter och genusperspektiv kan därmed sägas inbegripa en analys av hur budgetpolitik 

och budgc:::tprocess bidrar till i hur hög grad kvinnor och män ges möjligher tilllikvärdiga liv 

utan att styras till könsstereotypa aktiviteter och val. Skapandet av kvinnor och män inkluderar 

förväntningar och föreställningar som har att göra med relationen mellan könen. Två principer 

får denna genilsordning har identifierats i det s.k. genussystemet. 17 Den första, som också 

lägger grunden får den andra principen, är isärhållandet mellan könen, som bi. a visat sig. 

motverka integrationssträvanden av könen. Deil svenska fortsatt kö fissegregerade arbetsmark

naden, trots satsningar får att skapa jämställdhet, är ett exempel på detta. Den andra principen 

beskrivs ofta som att mannen är norin får människan (och kvinnan är det andra18
). Det innebär 

att vi på strukturell nivå värderar kategorin män och egenskaper, platser, kunskap och ·beteenden 

som förknippas ined män högre l jämförelse med kvinnor och det som hör ihop med dem. 

Värderingen av privat och offentlig sektor på arbetsmarknaden med tillhörande lönestruktur 

samt fortsatt funna lönesklllnader får lika och likvärdiga arbeten är exempel på denna princip. 

Tre steg i arbetet 
At't utvärdera en oftentlig budget handlar därfår inte enbart om att granska hur budgeten fi:ärnjar 

jämställdhet i samhället och lokalt, ntan också om hur budgetprocessen i olika delar bidrar till 

att förändra förlegade könsstereotypa fåreställni~gar. Institutioner är regulativa, normativa och 

kulturella, kan t o m sägas bestå av föreställningar och tankesätt. 19 Om vissa ideer bär upp in

stitutionen betyder det å andra sidan att andra ideer och tankesätt inte så lätt"upptas i befintlig 

kultur utan faller utan~ör. Gender budgeting riktar fokus både på utvärderingen av den utvalda 

budgeten och på den kontext, det institutionell<;~. sammanhang, sorp bidrår till ~tt budgeten ser 

ut som den gör. 

15. Sa WWH.ne.se 

16. lös mer om ott göro koo r Efilrrf\b.o.'Ok & Thorr.s5011 2003. 

17. Hirdmon 2001 

18. Jmf Simone de_Beauvolr, 1949: Del ondro ~önet 

19. w-r:bom 2009 cr.hond1or de'lo iilsriMionec"o per~~tv med referens Ii H Sco~ 2001 l s!n ovh:mdrcng. A~ ~prönga normer: om mÖ~'ym!ng~rt:r 
C65.'5ef f& IOms~'ldh<MI"I!~rering. · 
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Gender budgeting-arbetet delas upp i tre steg. 

Utvärdering av budgerens effekter ur köns perspektiv. Utvärdering av budget görs vid 

delårsrapporter och bokslut och är en kartläggning och analys av hur budgetmedlen 

fördelats. 

- Integrering av genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet såsom styrning och 

ledning, statistik och fakta, begrepp och text och representation i arbetet. 

- Restrukturering innebär atc göra fårändringar i ~esursfördelning mellan kvinnor och 

män, flickor och pojkar utifrån utvärderingens resultat. 

Gender Budgeting/Jämställdhetsintegrerad budgetprocess 
Gender budgeting är 'alltså den praktik där jämställdhet integreras i budgerforfarandet; dvs. i hela 

budge~arbeter eller som vi kom att kalla vårt arbete "Jämställdhetsintegiering av budget processen". 

En budgetprocess är ständigt pågående och involverar många aktörer från både administration 

och verksamhet. Budgetprocessen inkluderar olika årligen återkommande moment såsom delårs

rapporter och bokslur t e;<. I d.essa beskrivs hur resurserna kommit att användas, t ex ti ll vilka 

verksamheter och vilka målgrupper. Hur resurserna fårdelats mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar i olika grupper blir av central betydelse i en jämställcU1etsintegrerad budgerprocess. 

År 4, 5, 6 etc. 

Bild: llluslrolion ov Gender budgeting-processen 

Inledningsvis kom deltagarna att livligt diskutera vad vårt arbete skulle innebära och framfår 

allt vad det skulle leda till. Skulle vi skapa en "jämställd budget"? Hur ser en sådan ut? Del

tagarnas olika professioner som verksamhetsplanerare respektive ·ekonomer in.nebar delvis 

lika men delvis olika perspektiv på vad en budget är. Ser vi en budget i enbart siffror och som 

en teknisk produkt eller ser vi den tillsammans med den verksamhet som p !!ngarna är till for 

att genomfåra. Vi behövde nå fr~ till ett begrepp som alla, oavsett bakgrund, kunde förstå 
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innebörden av. Diskussionen som följde var viktig för att komma vidare i vår förståelse av verk

tyget Gender budgeting. Idag är det säkert Rer än jag som känner sig bekväma med begreppet 

Gender budgeting som med sin ändelse "-ing" markerar processfor men. Var uppfattning av 

helheten iHustreras med ovanstående bild. 

Projekt "Kunskopsutveckling kring 
budgetarbete i jömstölldhetsperspektiv" 

Deltagarna 
Projektkommunerna rekryterade deltagare från olika verksamheter. Tillsammans. med två (2) 

deltagare från Göteborgs stad, Lundby stadsdelsförvaltning blev det en grupp om 28 ~el tagare 

från projektstart Elva (11) hade uppdrag som verksamhetsplanerare eller motsvarande \Ich 

tolv (12) var ekonomer av något slag från respektive verksamhet, Feffi (5) deltagare var chefer. 

Nitton (19) deltagare var kvinnor och nio (9) män. På hemmaplan ingick att deltagarQ.a, gärna 

med hjälp av ytterligare medarbetare, skulle genomfåra ett kartläggnings- och analysarbete, 

motsvirande en utvärdering av hela eller del av en verksamhet med tillhörande budget. 

Under hand avbröt tre (3) deltagare sitt engagemang i projektet i samråd med sina chefer. Tids

brist och andra prioriteringar angavs som skäl. Övtiga 25 har funnits med under hela projekt

tiden även om det varit i varierande omfattning. Det som kunnat noteras är att en högre andel 

bland kvinnorna närvaraf mer frekvent än vad männen gjort. 

Projektupplägg 
Projektet "Kunskapsutveckling kring budgetarbete med jämställdhets perspektiv" har varit upplagt 

i följande moment; föreläsningar, arbetande seminarier, eget kartläggnings- och analysarbete, 

handledning och dokumentation. Den röda rclden har varit att utveckla kunskap och förmåga 

att genomföra utvärderingar av budget i ett jämställdhets- och genusp erspekriv (det vi kallar eget 

kartläggning- och analysarbete) samt lära mer om vad jämställdhetsintegrerad budgetprocess/ 

Gender budgeting innebär. Centralt för projektet kom att bli det praktiska kartläggnings- och 

analysarbetet i den egna verksamheten. De olika utbildningsinslagen syftade i huvudsak till att 

stödja det arbetet och öka kunskapen om gender budgeting/jämställdhetsintegrerad budgetprocess. 

Föreläsningar 
Till föreläsningarna, som med något undantag var timslånga, har inbjudan gått ut brett i de 

engagerade organisationerna. Följande föreläsningar har ge~omförts: 

2012-02-17 

2012-03-27 

2012-05-11 

2012-08-30 

En bit av kakan- budgetarbete med jämställdhets perspektiv. 

(GertJ;ud .Åström20 och Ingrid Osika21
) 

Könsuppdelad statistik- ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys. 

(Lena Johansson") 

Hur vet vi att det är jämställdhet vi skapar? (Ann Boman23) 

Genus och ekonomi i kommnnal verklighet- effektivitet och risker? 

(AgnetaStark24) 

20. Gertrud Åsrr&ri är utredare och ~~:llw)t l j(im!!ä"~sfrögor och domuPm o:d~ronde l Sverige Kvlnno1obby 

21. Ingrid O..i\a Or r,ofior,a!-e\.ooom och hor 1 somarbe!? med no!',oooleWr.cmen Allr.a Klerbt bl. o ganomfört gender b..IC!ge~ing"'Clnafr-erna åt 
S'ler'tge5 Kvtrmlobby !orr.t Bo!kyOOl \:omm.m. Hon horYidOre 1 sornorbee med Birg8a Evengörd m R. gellomfört och pubt:cerot de! s. l 
TvO~.säcLpwie\:!et (lö\.orf.dningen 2005). 

22. Leno,lollonsson tm !i digare bl. o arbelat med jö:n.s'ö!l:lhe.~lot;s!ik v:<;! ~f<51isla cen1rolb,16n, nume(o koruu.~. 

23. Ar ,o Boman hOf bl. a ""'Iden ~'o~i9a utrednlngenJämS!cd som Lo!vedbl rlie.'<xler och t.~,btldn!ngar fÖr j6rr.s.'i5l~he:>l~egrering. 

24. Ägoo:O S;c~,; är docenll före~g5ekwxni och sa.-nhöhdebo:ror. 
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2012-12-07 Spridningskonferens om Gender Budget- hur blev det? (represent~nter för 

styrgruppen, processledare och deltagare) 

Arbetande seminarier 
I anslutning till frireläs n ingarna har deltagarna fortsatt arbetet i så kallade arbetande seminarier. 

Från början avrundades dessa med en sen lunch men ganska snabbt upptäckres behov av längre 

mötestid. Tid att diskutera t ex; Vad förväntades av deltagarna? Vad skulle göras och när skulle 

det göras? Vem frågar efter resultaten? Hur gör man? Vad betyder de olika, begreppen? Etc. 

Som processledare lät jag kunskapsprocessen vägleda planeringen från gång till gång och anpassade 
innehållet till vilka frågor som dök upp vid de gemensamma träffarna och vid handlednings

tillfallena däremellan. 

Ganska tidigt uppdagades ett behov av att återkommande påminnas om vad gender budgeting 

är och stegen i arbetsprocessen. Det fungerade soin ett sätt att hålla .fokus och processa kunskapen 

inom området. Det tog tid att inse att kartläggningen och analyser;t, som vi hanrefat som 

central för projektet, endast var en del i att jämstäildhetsintegrera budgetprocessen/gender 

budgeting. Andra moment i processen, som att inregrera jämställdhet i övriga delar i budget

fårfarandet, kom att ägnas mindre uppmärksamhet nnder den begränsade projekttiden. 

Infår varje arbetande seminarium fårbereddes någon form av kunskapsgenomgång. Pga. vårt 

fokus kom de olika arbetsstegen i kartläggnings- och analysarbetet att ligga till grund får de 

olika kunskapsinslagen. 

I mars behandlades frågan om hur man formulerar en frågeställning och metoder vid kartläggning 

och analys. Då presenterade dessutom varje verksamhet det område som de valt att studera 

närmare, 

I maj var det dags för repetition av jämställdhets- och genuskunskap då flera deltagare uttryckt 

tveksamhet infår värdet av jämställdhet och förekomst av ojämstäildhet, vilket bl. a kunde 

försvåra motivationen i projektarbetet och undergräva serlösa diskussioner om kartläggnings

resultaten. Då behandlades: begrepp inom området; politiska jämställdhersmå1; genussystemets 

principer, indikatorer och konsekvenser; jämställdhetsintegrering och gender budgeting som 

strategier får arbetet; jämstäHdhets- och genusperspektiv som analyskategorier. 

Föreläsningen i augusti handlade om Genus och ekonomi i ett långsiktigt och samhälleligt 

perspektiv. Tanken var att bygga vidare på kunskap om könets betydelse .i relation till offentliga 

medel och verksamheter. Ökande antal äldre i befolkningen och barnaf'Odande är t ex viktiga 

demografiska omständigheter i planeringen infår framtiden där genusanalyser har en ce.ntral 

roll. Att se dep egna lokala verksamheten i det större perspektivet visade sig vara en utmaning 

för många. Vad har vår kommuns verksamhetsbudget med nationella jämställdhetsmål att göra? 

Detta vidgade synsätt beskrivs närmare under avsnittet Analys. 

Vid det här laget antogs att varje verksamhet hade några preliminära resultat från kartläggningen 

att presentera och diskutera. Planen var atr tidigt .fa till ett samtal om resultaten med politiker 

och beslutsfattare med mandat att påverka budgetarbetet. Varje verksamhet erbjöds därfår 

att bjuda med en person till di:n delen av programmet där de olika projektarbetena kortfattat 

besvarade följande frågor; Vad de ville upp o å? Vad de kommir fram till så här långt? Hur 
processen fungerar? Bieffekter av arbetet? Därefter gavs gästerna tid att reflektera över vad de 

hade fårvii.ntat sig, hur de kan använda resultaten i sina uppdrag och vad de eventuellt saknade, 

Gästerna var få25 men mycket nöjda över att få ta del av så konkreta och verksamhetsnära 

projekt inom j~mställdhetsområdet, Inslaget med gäster var också inspirerande för deltagarna. 

25. Pgo. o~l:o ~!i'indighe\er (!ellles!er; mliYör~!.'Jnd e:C,) i Örebm kCYTl'Tmn kom inte er~'udondet o~ realiseros som p!one:ot. 
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Särskilda önskemål fanns inför den sista seminariedagen i oktober. Istället för storföreläsning 

ville deltagarna få ta del av andra liknande projekt, Tre verksamhetsprojekt p_resenterades. och 

diskuterades: Jämställd hjärtsju.kvård på Karlskoga lasarett, Kartläggning av några styrsystem 

i Region Värmland och slutligen Jämställdhetsintegrerande arbete i Göteborgs stad, Lundby 

stadsförval~ning. Man ville också veta mer om i vilket större sammanhang vårt projekt ingår. 

Projektgruppens representanter från Örebro kommun Qohanna Ek), Karlskoga, Kristinehamns, 

Askersunds kommuner (Bruno Rudström) samt Örebro läns landsting (Anna Swift Johannison) 

inbjöds att berätta om bakgrund och sammanhang. Eftermiddagen avsattes (ör att i grupper 

med deltagare från ollka organisationer och olika verksamheter diskutera gemensamma erfarenheter 

och lärdomar av kunskapsutvecklingsprojektet. Resultatet från cUskussionerna är en integrerad 

del i underlaget för detta kapitel. 

Erfarenheterna av de arbetande seminarierna kan summeras som varierande och trevande, Gruppen 

har då och då påmints om sin roll som pionjärer, vilket sannolikt skapat en mer tillåtande 

attityd när osäkerhet uppstått och inför den många gånger korta framfOrhållningen i planeringen. 

Ingen tidigare erfarenhet av gender budgeting på kommunal nivå genomfOrd av ordinarie personal 

från olika yrkesgrupper är känd. Det konceptet bidrar till att utveckla och bevara kunskap och 

erfarenhet i Organisation-en och på så vis ta jämställdhetsintegreringsiden på fullaste allvar. 

Eget kartläggnings- och analysarbete i verksamheterna 
Som en väsentlig del i kunskapsprocessen ingick att prova på att genomfåra ett kartläggnings- och 

analysarbete (mocsvarande utvärdering i modellen fOr gender budgeting) i den egna verksamheten, 

Mellan introduktionstillfållet i februari och nästa gerl}cnsamma föreläsning/seminarium i mars 

rekommenderades deltagarna att dels organisera arbetet på hemmaplan och dels komma igång 

med granslql.ingen av bokslut 2011. Det innebar i praktiken att påbörja kartläggningen genom 

att studera vilken målgrupp som ±ar del i verksamhetens anslag och könsfördelningen i gruppen, 

hur resurserna i ver~eten fördelas mellan olika aktiviteter/insatser och hur kvinnor respektive 

män, Hickar och pojkar far del i resurserna. &dan i det inledande karrläggningmbetet blir det ocks:l' 
uppenbart om och hur organisationens verksamhetssystem kan leverera könsuppdela~ statistik etc. 

Som genOmgående tanke har varit att varje verksamhet genomför s~ kartläggning och analys 

i egen takt och·omfattning samt på ett sätt som känns igen och anpassas till respektive organi

sation. Strukturen fOr arbetet och arbetstakten har man beslutat om i respektive grupp. Man 

har också kunllat boka handledning med processledaren n cifrån behov och önskemål Mer om 

handledning i nästa avsnitt. 

De 28 deltagarna representerade 11 verksamheter enligt nedan: 

Örebro kommun: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Överförmyndarkansliet 

Förvaltningen. får funktionshipdrade 

Skolf'Orval.tningen 

Örebro läns land.< ting: 

Karlskoga la.mett 
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Karlskoga kommun: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Askerstmds kommtm 

Kultur och fritidsfåtvaltningen 

Kristinehamns komtn un: 

Miljö- och stadsbyggnadsfårvaltningen 

Göteborgs stad: 

Lundby stadsdelsforvaltning 

Av dessa elva (11) verksamheter kom kartläggnings- och analysarbetet igång på tio av dem.26 

Åtta (8) av dem kom också att skriftligen avrapportera sitt arbete som alltså finns dokumenterat 

i denna rapport. 

Handledning 
En lägsta nivå av handledning till verksamhererna i kartläggningsarbetet ~r ett obligatoriskt 

moment. I den ingick två halvdagars personlig handledning samt rvå telefonhandledniJ!gar.27 

Processledaren erbjöd halvdagars handledning på plats som verksamheten beslutade om. Till 

dessa handledningstillf.illen kunde deltagarna bjuda in de personer som medverkade i kartlägg

ningsarbetet på hemmaplan. Vissa verksamheter hade endast en deltagare i projektet medan de 

flesta hade minst två och ofrast tre deltagare. Engagemanget i projektet i hemmaorganisationer

na har sett mycket olika ut. I något fall har en hel förvaltning engagerats i kartläggningsarbetet 

och närmare tio personer har varit med vid handledningstillfcillena. I andra har det ofrast varit 

någon eller några ytterligare perso~er förutom deltagarna med vid sittningarna. I nästan hälften 

av verksamhetsgrupperna har det aldrig varit fler på handledningarna än deltagarna i projektet 

och i vissa fall har inte heller alla deltagare varit närvarande. Innehållet har bestämts utifrån 

respektive grupps önskemål och behov. Oftast har något kartläggningsmaterial presenterats och 

diskussioner Om hur gå vidare etc. har fåljt. . 

Förutom handledning vid personliga möten har e-post och telefon varit kanaler får handledningen. 

I samband med den avslutande dokumentationen har rapportmanus i de flesta fall kommenterats 

via e-post. 

En rad omständigheter ha:r bidragit till hur handledningen använts och har tagits emot. Först 

och främst spelar fårstås värdet av handledningen in. Får jag/vi ut något av handledningen? 

Det handlar också om personlig vana, intresse och vilja att ta einot kommentarer och kritik 

(positiv och negativ) från andra, men ?Ckså om organisatoriska förutsättningar får arbetet. Är 
det någon som frågar efter det som görs? Finns tid att ta in, reflektera och använda kompletterande . 

eller alternativa perspektiv i arbetet? Och framfår allt hur motiverad och beredvillig är organisatiOnen 

och dess medarbetare att lära nytt och för~ndra arbetsmetoder som ett resultat av ny kunskap. 

JärnfOr t ex sid 12 ovan om institutioners inkluderande respektive exkluderande regler, normer 

och kultur och att nya tankesätt därfOr har svårt att få fåste. 

26. Rekr)1.erir;gen av ~~mhe! och de'tagore i den e-!fle hade r:rl o!1ko skol skynda~ pö och fä:on~ngsorbe~et sakrod€l. Dellogarna fam.o~e 
dock sin egen kur!.!kop~lveåtrng geoom n6MJro på före!ösn:ngor och remlrorkr. På hemmaplon användes pw{el~den till a~ ~apa intresse 
och t;il den efler5G~o läruni.Mgen. . 

27. N"~ l vokles m s tu !7J Vefk!.omhel.sg1Upp€f medan fyra !41 heds handledning p.'! Nl'>'l'l 2 ~·i&.ellnr.fhlr Nr.'l'l l p!o.Js 'ft-erl'gare l'i6 hoh-dagors 
pe1son!ig hordedn!ng. · 
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Dokumentation 

Det avslutande mome~tet var att jag som processledare och deltagarna skulle göra en gemensam 

dokumentation av våra erfarenheter. Resultatet är det du har i din hand. I detta inledande kapi
tel redovisar jag den gemensamma processen och mina erfarenheter. Övriga kapitel~ verksam

heternas rapportering av sina kartläggnings- och analysarbeten m m. 

Kartläggnings- och onalysarbetet i fokus 
Kartläggning och analys är endast hypotetiskt möjliga att skilja på. De arbetas med pårallelh 
under hela processen. Intresset att fOrstå det man upptäcket eller kartlägger väcks ofta snabbt i 
processen. I efterhand identifierades få l j ande steg i kunskapsutvecklingsprocessen som krävde 

att olika frågor hanterades innan arbetet kunde tas vidare: . 

l. Att komma igång 

2. Hur kommer man vidare i arbetet 

3. Förberedelse för analys 

4. Analys 

Nedan beskrivs varje steg för sig. 

Att komma igång 
Det är som sagts tidigare inte bndgeten som ska granskas eftersom den enbart är en slags 

ekonomisk plan för den verksamhet som ska bedrivas kommande budgetperiod, En bndget 

specificerar inte hur stor del av medlen eller vilka insatser/aktivleeter som ska nyttjas av vilket 

kön. Det skulle t o m kunna vara diskriminering om det fårhöll sig på det sättet. Detta beroende 

på att individuella behov, preferenser etc. ska styra resnesanvändningen och inte kön. Kön 

kan däremot vara synligt i budget med anledning av t ex riktade aktiviteter/insats et;, såsom en 

behandlingsinstitution för kvinnor som missbrukar etc. Det är först när anslagen fårbrukats 

till olika aktiviteterlinsats~r som en utvärdering kan göras o.m medlen kommit kvinnor, och 

män, flickor och pojkar tillgodo på ett likvärdigt sätt. Dvs, att resursfördelningen mellan könen 

bedöms som rimlig utifrån behov, preferenser, beteenden etc. I den granskningen bör självklart 

även riktade medel ingå och jämföras med övrig ~esursfördelning mellan könen av verksamhetens 

anslag, t ex till missbruksvård. För att komma igång rekommenderas att tid avsätts fOr en diskussion 

utifrån följande frågor: 

Vilken målgrupp f"ar del i verksamhete~s anslag? Könsfördelningen i målgruppen? 

Hur har pengarna fårdelats mellan olika insatser/aktiviteter? 

Hur har pengarna fördelats mellan kvinnor och män, flickor och pojkar inom respektive 

insa.ts/aktivitet? 

Vilka nyckeltal används? 

Tillgång på könsuppdelad statistik? 

Övrigt med intresse ur jämställdhets hänseende? 

I en sådan diskussion .synliggörs resursfördelningen mellan könen och många frågor väcks som man · 

kan behöva söka svar på i sin fortsatta kartläggning. Det föranleder därför frågan om hur mycket 

som ska ingå i kartläggningen och analysen. Om man t ex diskuterar institutionsplaceringar 

kommer ini:e sällan frågor om verksamheternas innehåll, hur verksamheterna presenteras i tal 
och skrift, könsfördelningen i personalgruppen,. alternativa lnscl.tutioner, relationen t1ll öppenvården 

etc. att dryftas. Det är många steg i hanteringen och många som är involverade i hur anslagen 

i slutänden fördelats mellan könen. Proc~sen från fOregående bokslut t1ll kom~ande boks!U.t är 
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srudieobjektet i ett gender budgeting~arbete och iruyms i begreppetjämstijl/dhetsintegration av 
bndgetfiiifarandet. 

Vårt projekt varade under tio minader och de Resta deltagare kämpade kontinuerligt mot tids~ 

brist, vilket gjorde avgränsningsarbetet till en aktuell fråga. Det varinte omfattningen av kart

läggningsarbetet som var det viktigaste i projektet. Det varatrutveckla fårmågan att genomfåra 

kartläggnings~ och analysarbetet och öka kunskapen om jämställdhetintegration av budgetprocessen. 

Ett renlärigt gender budgetJng~arbete som t ex gjorts av forskare i Botkyrka kommun (inom Knltur 

och Fritid och inom Hemtjänst) samt det s. k. Tvättsäcksprojekte~8 på Danderyds sjokhus krävet 

mer resurser i form av tid, kunskap m m än vad projektet tillhandahöll, 

Hur komma viddre i arbetet 
Hur kommer man vidare i arbetet efter att ha upptäckt kvinnor och män, Rickar och pojkar 

bakom siffrorna i ett bokslUt eller motsvarande? Jämställdhetsfältet med tillhörande erfaren

heter och frågor som dyker upp kan ibland upplevas som stort, ja nästan övermäktigt atr ta 

sig an. N~ man vällyft på locket till att synliggöra kön är det en välfylld källa av reflektioner 

att ösa ur. Var ska man börja och hur går man vidare? Nedan följer några fårslag på frågor att 

uppmärksamma och diskutera i det fortsatta kartläggningsarbetet. 

Kartlägg och uppmärksamma: 
skillnader och likheter mellan kvinnor och män/flickor och pojkar? 

eventuella mönster i resultaten 

överraskande resnitat 

riktning på fårändring~ i resursfördelni~gen inom och mellan könen 

Hur relevanta är nyckeltalen? 

Hur säker är tillgänglig statistik och annan data? 

Behövs annan statistik och/eller andra nyckeltal? 

Diskutera: 
olika omständigheter som ni tror kan bidra till resultaten (ålde~, etnidtet, utbildning 

etc.) 

vilka ytterligare data som behövs fOr-att pröva era hypoteser och komma vidare i kart

läggnings-. och analysarbetet 

metod får att fortsätta arbetet 

Kartläggningen som börjat i verksamhetsstatistik och databaser kan tas vidare utifrån vilka 

kunskapsluckor som visat sig eller vilka hypoteser som det finns anledning att pröva. Några 

tänkbara metoder är:2~ 

statistikinsamling (från databaser eller ny insamling) 

dokumentstudier t ex ordsök, textanalys 

enkäter/frågeformulär 

intervjuer, individuella eller i grupp 

observationer 

28. SKL 2010, Ingrid Oslka m A 

29. lös mer om me'.:d l lex Knut Holvorl-en 1992. 

45



Förberedelse för analys 
Nu ska själva kartläggningsarbetet vara över och ett resultat finnas. I det här skedet ligger fokus 

på att försöka fOrstå de resultat som kommit fram. Huvudfrågan är om resursfOrdelningen mellan 

könen är rimlig. l gender budgeting-processer involveras kompetenser inom ekonomi, aktuell~ 

verksamhetsområde, jämställdhet och genus. I samband med analysen blir behovet av mer.fOr

djupade kunskaper inom de olika områdena extra tycliigt. Många deltagargcupper vände sig till 
verksamhetskunniga kollegor får att höra deras syn på karcläggningsresultaten. 

Inför sådana samtal finns skäl att fundera öv~r hur kartläggningsresultaten/ insamlade data ska 

presenter"as. I absoluta tal eller i procent (i så fall kolumn-, rad- eller totalprocent). En tabell med 

mycket information kan ha ett herättigande i vissa fall men i andra kan det innebära att man inte 

ser centrala mönster och tendenser. Ett diagram med B staplar med den mest centrala informa

tionen om resursfårdelningen mellan könen kan vara det bästa sättet att presenterå data.30 

Genuskunskapen var svårare att B. tillgång till inom respektive organisation. Varje deltagare hade 

fatt en uedagars JGL QämstäUdhet, Göra, lära) utbildning31 fåre sitt deltagande i projektet och en 

kort repetition vid ett av de arbetande seminarierna, som sagts ovan. l samband med handledning 

och seminarier bidrog processledaren i egenskap av genusvetare med sin kunskap och hänvisade 

till olika forsknings- och projektkällor inom kunskapsområdet. Bl. a rekommenderades webbsidan 

jamstall nu där referenser från forskning och dokumenterade utveckllngsarbeten går att finna. 32 

En relevant fråga i sammanhanget berör genusexperters roll i relation till generalisters genuskom

petens i kommunalt jämställdhetintegrerande arbete. Det är en fråga som återkommer bland 

forskare med erfarenhet från olika interaktiva jämställdhetsprojekt i arbetslivet.33 

Frågor att behandla under förberedelsen får analyse u: 

Pröva olika sätt att presentera data, 

Preliminära resultat kan diskuteras med verksamhets- och genuskunniga som en del i 

analysarbetet. 

Söka litteratur och referenser mm inom området. 

Analys 
De två centrala analysfrågorna får en gender budgeting analys är: 

Är det en rimlig resursfårdelning? 

Främjar resursfårdelningen jämställdheten? 

För att svara på den fårsta frågan behöver man veta om verksamheten är utformad får kvinnor 

ochleller män, flickor o chieller pojkar? Och om kvinnors o chieller mäns behov, prioriteringar, 

preferenser, beteenden har legat till grund får verksamhetens utformning? Frågan är om kvinnors 

och mäns, flickors och pojkars behov o chieller preferenser är kända inom området? Hur ser 

kvinnors och mäns, flickors och pojkars fårväntDingar ut på verksanlheten? Bemöts kvinnor och 

män, .flickor och pojkar på ett könsspecifikt sätt? Hur genusmedvet.en är organisationen och dess 
medarbetare? Har kvinnor och män, flickor och pojkar möjlighet att påverka verksamheten i lika 
hög grad? Vad vet vi om andra delar i budgetprocessen ur jämställdhets- och genusperspektiv? 

30. Lfu ma i .SCB 2004, Kön..~upp::le!-ad ~~F.stik. Eli r~nd!g! medel/51 jörru,'il~o'he\sooo~. 

31 . .JGL utbildn:ng Bas ger grunde11 för o, ~r.na lörstö, kxf-..:i~ slg ~Il och d~btero film.s~lldheWrågot. U:bildn•ngen f~ je.' en/o~Wölld bJrSpkm, 
g~ornf51s CN cerffie:-ode l:urs!edore och ör ~ulittöl<..<ö'<.rad. U:brtdn!ngffi ör !re dagar läa~ och orronge:-ru CN F51r.-orshögsko!on. 

32: W.V:"·r:.rm!oll.no ör resvro !el av e/t samorbe-•e mel'on (;.ö!eborgs unh=~ef, Sl'efiges Kommuner och Landsting, Vinmta ~m! Europel.s\o 
W::JO~orden. 

33. Bl. o lyf:e />e nek:! S~ork frågan 1 sin före1öYling l ougv~. Se även l ex &o AmiJI"ICUdotter, Susarme Anders:son 2C09. 
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Den andra hnvudsakliga analysfrågan handlar om att relatera resultaten tilllokala och nationella 

jämställdhetsmåL På detta sätt vidg<:tS perspektiven också till samhälls nivå. I gender budgetiug

termer talas om tre olika analysnivåer varav Nivå 2 inkluderar detta samhällsperspektiv.34 

Nivå l; Att tänka sig en budget som en box. Inom boxen analyseras fOrdelningen av resurser till 

kvinnor och män och hur de olika verksamheterna/aktiviteterna i en budget relaterar till varandra. 

Nivå 2: Vad händer utanfOr boxen? Här fokuseras komplementära verksamheter/aktiviteter som 

kan påverkas av den primära budgeten (i nivå 1). Det kan röra sig orp_ andra offenrli~ budgetar 

men också få konsekvenser för iudividers privatekono.qti. Hit hör även obetalr arbete som kan 

komma att komplettera verksamheter/aktiviteter som härrör från den primära budgeten. 

I det här analyssammanhanget kan man ha god hjälp av Sveriges Kvinnalobbys dokument "Viktiga 

aspekter inom Gendet Budgeting" .35 Däri framgår vikten av att hänsyn tas till kvinnors och mäns 

tidsbudgetar i arbetet med gender budgeting då kvinnors tidsbudgetar oftare är mer ansträngda än 

mäns pga. mer obetalt hem och omsorgsarbete. Vidare konstateras att offontliga budgetar påverkar 
både betalt och obetalt arbete och kan ge olika konsekvenser får kvinnor respektive män. Nedskär

ningar i offenrlig äldreomsorg t ex kan innebära att kvinnor kommer att göra mer obetalt omsorgs

arbete och mindre betalt arbete. Det påverkar inte b~ den enskilda kvinnans ekonomi, jämställd

heten i samhället utan också skatteintäkter och därmed den offenrliga budgeten. 

Det kortsiktiga perspektivet som oftast är ucgångspnnkten för offentliga budgetar föreslås 

kompletteras med resonemang om de mer långsiktiga resultaten. En marginaliserad person kostar 

samhället 650 000- l 900 000 kr per år, beroende på situatlon.36 Förebyggande arbete får att 

undvika marginalisering kan på lång sikt innebära både ekonomiska och humanistiska vinster för 

samhället. Slutligen lyfts det s.k shtprb'rstiinkandet fram som karaktäristiskt för offentlig verksamhet. 
Det finns ett ekonomiskt värde i att utveckla en helhetssyn och samordning i användandet av 

offenrliga medel. Gender budgeting har ambitioner att synliggöra dessa kontextuella aspekter. 

Nivå 3: Ifrågasättarrdet av boxens grundvalar och struktur, Vilka normer och värderingar ligger 

till grund får fördelningen av resurser. På vilka grunder vilar våra antaganden om människors 

behov och preferenser? Och varför betraktas vissa poster som investeringar och artdra som utgifter, 

t ex investerar vi i vår framtida infrastruktur (gator och vä~) medan utbildning och barnom

sOrg hanteras som utgifter, Varfår ses inte dessa som sociala investeringar får framtida samhälls

bygge och arbetsmarknad? 

Olika verksamheter- delvis olika analys 
Ganska tidigt stod det klart att typen av verksaniller deltagarna kartlade och analyserade påverkade 

analysfrågorna i viss utsträckning. Vissa verksamheter har karaktären av service som medborg

arna kan ta del av om de så vilL Andra aktiviteterlinsatser levereras. fOrst efter behovsprövning. 

Ytterligare andra verksamheter såsom investeringar i infrastruktur, i t ex gator och parker är s k 

kollektiva varor där den individuella brukaren inte är lika lätt identifierbar. Vi kom att göia en 

indelning i serviceverksam het, behovsrelaterad verksamhet och investeringar. Gemensamma 

analysfrågor får samtliga rör f'årfarandet innan själva verksamheteu tas i anspråk av kunden/ 

brukaren. Det kan t ex vara frågor som;. 

Vilka förbereder och vilka fattar besluten om verksamhetens budget och utformning? 

Fördelningen kvinnor och män som fårberedet och fattar besluten? 

Vilka begrepp, formuleringar, bilder och symboler används i texter om verksamheten, 

t ex i informatlonsfoldrar, på hemsida etc. 

34. De !re nivåerm bes!..crm l S!<i:s ropport fn'IO Gemler b.Idg-;1 ono~err.o l Bct~1l:o kommoo 201 O 

35. Finns o!t loddo ner p<'l v.v.w.sverigru\;Yonno1obbf.se 

36. 5-,'efi~ Kvi1111o\obby 2008 
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Nedan förslag på olika analysfrågor beroende på verksamhetens art. 

Serviceverksam het: 
Vilka tar del av vad inom verksamheten? Fördeininge.n kvinnor och män, flickor och 

pojkar? 

Kostnad får olika aktiviteter? ResursfOrdelningen mellan kvinn"or och män, flickor och 

pojkar? 

Vilka levererar olika delar i verksamheten? Fördelningen kvinnor och män? 

Vilket är utbudet inom verksamheten? Vilka aktiviteter erbjuds och varfOr just dessa? 

Hur ser innehållet i de olika aktiviteterna inom verksamheten ut och var får? Hur ser 

verksamhetsplanen ut? 

Bemötandefi-ågor. Hur bemöts kvinnor och män, flickor och pojkar som brukare? 

Behovsrelaterad verksamhet: 
Vilka har behov av verksamheten? Fördelningen kvinnor och män, flickor och pojkar? 

Vilka efterfrågar/ansöker om insatserna/verksamheten? Fördelning kvinnor och män, 

flickor och pojkar? 

Antalet blfall respektive avslag vid ansökningar till olika insatser? Fördelningen kvinnor 

och män, flickor och pojkar? 

Kostnad fOr olika insatser? Resursfördelningen mellan kvinnor och män, flickor och pojkar? 

Vilka levererar verksamheten? Fördelningen kvinnor och män? 

Effekter av insatser/verksamheten för kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar? 

Vilket är utbudet av insatser inom verksamheten? Vilka insatser erbjuds och varfår just 

dessa? 

Hur ser innehållet i insatserna/verksamheten ut och var får? Hur ser verksamhetsplanen ut? 

Bemötandefrågor. Hur bemöts kyinnor och män, flickor och pojkar som brukare? 

Investeringar: 
Vilka investeringsposter finns inom området? Varfår just dessa? Vilka alternativa investe

ringsposter finns? 

Vilka är kvinnors och mäns, flickor och pojkars preferenser och attityder i fOrhillande 

till området? 

Kvinnors och mäns, flickors och pojkars beteenden/vanor i forhållande till investerings

områders o.bjekt? Resu!sfårdelningen mellan kvinnor och män, flickor och pojkar? 

Återkoppling till budget 
Som en tankeväckande "knorr'' på-analysen och en återkoppling till budgeten och ekonomiska 

resone~ang få reslås göra beräkningar på hur budgeten skulle förändras om både kvinnor och 

män fick lika mycket eller lika lite resurser (tid, hjälpmedel m fl. r_esU.rser) som det an-dra könet. 

Även vid små skillnader i kronor mellan kvinnor och män kan summorna öka dramatiskt vid 

beräkningar över ett helt budgetår eller längre." 
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Förutsättningar för gender budgeting-orbete 
Som alltid för ett fraffigångsrlkt utvecklingsarbete krävs både individuella och organisatoriska för

utsättningar. Enskilda individers insikter om (o)jämställdheten i samhället, problemmedvetenhet, 

bi~ i de flesta fall till en önskan att fårändra. Vissa indiVider är också mer nyfikna och utvecklings

benägna än andra. Utifrån mina erfarenheter av ca fyrtio års arbete i olika organisationer bedömer 

jag dock de organisatoriska fOrutsättningarna som mer bety~elsefitlla än de individuella. Jag vill 
mena att .betydelsen t o m har ökat sedan 1990-talet, som ett resultat av krympande bemanning 

och otydlighet i gränsdragning !lY många uppdrag i offentliga organisationer. Den ökade stressen 

för många anställda får konsekvenser för motivation, arbetSglädje och viljan att inv61tera tid och 
energi i utvecklingsarbeten av olika slag.37 Talesättet "Människan är som ett iustrument, ger ifrån 

sig den ton man slår an"38 tycker jag passar väl in i sammanhanget och inger hopp om att fler 

glada toner i arbetslivet kan höras när organisationers fårutsättningar utveckJas. 

Förankring, tid, mandat och stöd 
De organisatoriska fårutsättningarna handlar inom projektet om förankring, tid och andra resu~er, 
ett tydligt mandat som deltagare samt stöd i utveckJingsarbetet Det visade sig ganska snabbt 

att det var stor skillnad i hur väl deltagarnas arbete hade fOrankrats på respektive arbetsplats. En 

viss skillnad kan säkert härledas tU! organisationens storlek- svårare i en stor organisation än en 

mindre. Mycket är dock avhängigt ledares/chefers attityder till jämställdhet och genusfrågor.351 

Flera deltagare visste lite om vad de hade anmälts att delta i, vilket självklart var frustrerande 

och skapade osäkerhet infdr projektarbetet. Sannolikt var flera deltagares chefer och kollegor 

också relativt ovetande om projektets intentioner. En konsekvens av en sådan otillräcklig fOr

ankring kan ha påverkat intresset för proje~tet. A andra sidan deltQg arbetsplatser med tydligt 

formulerade mål får deltagandet i projektet och med stort intresse för arbetet. Karaktäristiskt 

får dem var att förankringsarbetet kommit längre och projektdeltagandet ingick som ett led i 

ett längre planerat jämställdhetsfrämjande arbete. 

Som nämnts tidigare arbetade flertalet under konstant tidsbrist. Tillsammans med svårigheten 

att tolka vad som egentligen förväntades av deltagarna bidrog det till en del stress. Min roll som 

processledare har handlat om att utifrån kompetens och erfarenhet anpassa uppdraget till förut

sättnillgarna. Inledningsvis kotn det att betyda att generellt sänka flertalet deltagares ambitioner 

avseende vad de skulle kunua å5tadkomma under ett knappt års arbete. Politiker och chefer som 

tar del av vår dokumentation kan på så särt tillägna sig en mer realistisk beställarkompetens. 

Tydligheten i mandatet som deltagare rör sådant som att deltagaren har möjlighet att ianspråkta 

kollegers kompetens och tid genom att t ex efterfråga/beställa uppgifter etc. Ett tydligt engage

mang och stöd .från närmaste chefhar uppfattats som en väsentlig förutsättning. Att han/hon 

t ex frågar efter, låter deltagarna berätta får· övriga om projektarbetet, frigör rimlig tid att delta 

och genomfOra projektarbetet etc. 

Könsuppdelad statistik 
En nödvändig fOrutsättning fOr gender budgeting är ått organisationen har all individstatistik 

könsuppdelad och ah den är lätt att ra fram ur verksainhetssystem och databaser. Individbase.rad· 

verksamhetsstatistik som lämnas till exempelvis SKL eller Sodalscyrelsen ska alltid vara köns

uppdelad, men det betyder inte alltid att organisationen som lämnar den-själva efterfrågar och 

presenterar stadsrisken könsuppdelad. Här spelar vana att alltid redovisa statistiken könsuppde

lad roll får hur tillgänglig den varit får deltagarna. Där könsuppdelad statistik inte finns kan nya 

administrativa rutiner behöva skapas fOr att utveckla, fårutsättningarna för att successivt kvalitets

. säkra verksamheten ur jämställdhetsperspektiv. Så har också s~ett inom vissa verksamhe~e~. 

37. Surdgren Grinup5 2004 

38. Kai!o oliind 

39. Oden~ irn!ö~ning F.ll orbe-~1 ör he-~ avgörarde lör elt framg6ng;r;h löm.~.lö'1dhe\sorbe1e. Se l ex Ul.rika lorenlzi och Yinoo.u 'l.CXR. 
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Flera och olika kompetenser 

Kompetenser inom flera områden behöver samlas for etc gender budgeting-arbete. Det rör .sig 

om kunskap inom aktuellt verksamhetsområde, ekonomikompetens, kompetens och erfaren

het av utredn ingsarbete samt slutligen jämställdhets- och genuskunskap. Efter det forsta årets 

erfarenheter bedömer jag att behovet av samtliga dessa kompetenser behövs under hela arbetet. 

Från planering av kartläggningsarbetet till analysen samt i arbetet med att-jämställdhetsintegrera 

hela budgetförfarandct. Sammansättningen av kompetenser i arbetsgrupper får gender bud

geting-arbete samt.hur samtliga kompetenser ska kunna tillhandahållas i arbetet är frågor som 

kräver f~rtsatt uppmärksamhet. 

Kriti"ska passager 
Efter första kartläggningssteget 

Som processledare har jag uppmärksammat att vissa saker varit lite svårare än andra. Att sta lla 

relevanta foljdfrågor efter det första kartläggningssteget är en sådan kritisk passage. När man 

väl fått fram dc könsuppdelade uppgifterna om verksamheten man vill studera krävs den ovan 

beskrivna samlade kompetensen får att sräl la fördjupn ingsfrågorna. Hur är verksamheten 

organiserad? Vilka e!farenherer har man i verksamheten? Vilka andra individuella variabler 

spelar roll i sammanhanget, t ex ålder, etnicitet, .utbildning etc? Finns tidigare kunskap och 

erfarenheter från området i könsperspektiv? Eec. 

Analysen 

Som sagts ovan är kartläggning och analys en helhet där de båda delarna endast hypotetiskt kan 

särskiljas. Redari i samband med de fårsta resultaten initieras frågan Varfdr? Statistik om kvinnor 

och män ger ny kunskap om verkligheten som i sin tur skapar nya behov av statistik om kvinnor 

och män, osv. På så sätt belyses problemet ytterligare och successivt besvaras varfor-frågan? 

När dc efterfrågade resultaten finns, ska dessa tolkas, förklaras, problematiseras och jämföras 

med andra. Art genomfora en analys är tidskrävande då tid behövs för att söka och ta del av vad 

andra gjort. Dessutom behövs tid till att reflektera och diskutera. Den tiden kan vara svår att~ 

till i konkurrens med uppgifter av annan karaktär. 

Vanan vid att genomföra analyser är i flera av de involverade organisationerna liten och systematiskt 

arbete pågår i några av dem för att utveckla analysverktyg. Att i en gender budgeting-analys 

tänka utanför "boxen", dvs. utanfor den budget man kartlagt och dessutom fundera över t ex 

den egna budgetens relation till andra budgetar, budgetens konsekvenser få r män och kvinnor 

på strukturell nivå, eventuell påverkan på fördelningen mellan könen av betalt och opetalt 

arbete etc. ses som en extraordinär analys. 

En utmaning för deltagarna i analyserandet var att de nödvändiga kompetenserna var begränsar 

tillgängliga. Kan vi tillräckligt för att forstå resultaten? har varit en återkommande fråga. Vissa 

har tillfrågat experter från verksamlieten och tagit del av enstaka genusvetenskapliga referens~r. 
Hur mångfalden av behövlig kompetens inom gender budgeting-arbete i kommuner ska till

godoses får bli en fråga for framtiden. 

En av de två centrala analysfrågorna-Vad är en rimlig resursfördelning? - visade sig tillhöra 

de kritiska passagerna. Jag tro~ delvis det berodde på en tidig fokusering på skillnader mellan 

könen i kartläggningsarbetet. Hur stor skillnad mellan könen var värd att gå vidare med? Som 

diskuterats tidigare ska samma fråga ställas i analysen oavsett hur resursfårdelningen ser ut mellan 

könen. Är det en rimlig resursfördelning? Resultatet kan visa på lika resursfårdehiing mellan 

könen men också på stor eller liten skillnad i resursfordelni.ngen mellan könen. Oavsett vilket 

kan fördeln ingen av resurser mellan könen vara rimlig eller orimlig i alla av dessa fall. 

l 
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