
 

 

 

1 

 
Kommittén för europeisk branschvis social dialog i lokal och regional 

förvaltning 
 

CEMR/EPSU:S RIKTLINJER FÖR UTARBETANDE AV 
JÄMSTÄLLDHETSPLANER 

i lokal och regional förvaltning  
 

(antaget av plenum den 14 december 2007) 
 
 
1) Introduktion   
Riktlinjerna har utarbetats av CEMR/EPSU:s arbetsgrupp som sammanträdde den 27 april 
och 9 november 2007. Dessa riktlinjer behandlar endast de jämställdhetsaspekter som rör 
anställnings- och arbetsförhållanden i lokal och regional förvaltning, men erkänner vikten av 
jämställdhet på alla områden i det offentliga livet, liksom lokala och regionala myndigheters 
betydelsefulla roll för att främja jämställdhet inom deras verksamhetsområden, både i 
egenskap av arbetsgivare och tjänsteleverantörer.  

 

Riktlinjerna återspeglar nationella och europeiska erfarenheter, och grundas i synnerhet på 
följande dokument: 

• EIRO:s undersökning 2004 om jämställdhetsplaner1 

• CEMR:s europeiska stadga för jämställdhet2  

• De branschövergripande parternas handlingsram för jämställdhet3  

• Elsektorns resurspaket för jämlikhet4 

• Direktivet från 1976 och speciellt artikel 8 (b), ändrad genom direktivet från 2002, som 
uppmuntrar initiativ från arbetsmarknadens parter5  

 
 

2)  Varför jämställdhet är en prioritering i lokal och regional förvaltning 
Jämlikhet handlar om att skapa ett rättvist samhälle där alla kan delta på jämlikt sätt och alla 
har möjlighet att förverkliga sin potential. Jämställdhet innebär att män och kvinnor har 
samma valfrihet, egenmakt och deltagande på alla områden i det offentliga och privata livet. 
Två huvudsakliga metoder kan användas för att försöka uppnå jämlikhet. Man arbetar då 
med ett kombinerat angreppssätt (dual approach) där de båda metoderna kompletterar 
varandra:  

• Positiv särbehandling: specifik policy för att ta itu med ojämlikheter på grund av kön och 
främja jämställdhet. 

• Integrering av jämställdhetsperspektivet:6 Aktiva åtgärder vidtas för att införliva 
jämställdhet på alla policyområden, i alla verksamhetsområden och på alla nivåer. 

                                                 
1 EIRO:s studie om jämställdhetsplaner http://eurofound.europa.eu/eiro/2004/02/study/index.html#contentpage 
2 CEMR:s jämställdhetsstadga http://www.ccre.org/docs/banner_charter_en.doc - på 15 språk 
3 Arbetsmarknadsparternas handlingsram för jämställdhet (på engelska och franska): 
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageId=467   
4 Elbranschens arbetsmarknadsparterns resurspaket för jämställdhet http://www.eurelectric.org/EqualityDiversity/ 
5 http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32002L0073&lg=en 
6 Se bilaga 1 för definitionen av integreromg av jämställdhetsperspektivet 
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Syftet med EPSU/CEMR:s riktlinjer är att stödja regionala och lokala initiativ för jämlikhet, 
samt sporra EPSU:s och CEMR:s medlemmar att inta en gemensam, långsiktig och 
konsekvent syn på jämlikhet. EPSU/CEMR tillhandahåller här en ram för att utarbeta de 
bästa metoderna och övervaka vilka framsteg som görs. I bilaga 2 finns en jämlikhets-
checklista som kan användas för att bedöma jämlikhetsresultat över tiden. Jämställdhets-
planer är också ett användbart verktyg för att genomföra jämlikhetslagstiftning eller andra 
jämlikhetsmål. En modell för jämställdhetsplaner finns i bilaga 3.  
 
 
3)  EU-lagstiftning och arbetsmarknadsorganisatione rnas avtal om jämlikhet  
EU har ett stort antal rättsliga instrument som stödjer jämställdhet. En förteckning finns i 
bilaga 4.  
 
Arbetsmarknadens parter på nationell och europeisk nivå har förhandlat fram avtal som 
bidrar till jämställdhet, bland annat direktiven om deltidsarbete (1997) och föräldraledighet 
(1994), samt en handlingsram för jämställdhet (2005).  
 
Handlingsramen för jämställdhet, antagen av arbetsmarknadens parter EFS, CEEP och 
BUSINESSEUROPE-UEAPME, tar upp åtgärder på fyra områden:  

• Arbeta med könsroller 

• Främja kvinnor i beslutsfattande 

• Stödja balans mellan fritid och yrkesliv 

• Tackla löneklyftan mellan könen  
 
Ramen framhäver vilka åtgärder arbetsgivarna, facket och regeringarna behöver vidta för att 
uppnå jämställdhet och uppfylla Lissabonstrategins (2000) mål. Arbetsmarknadens parter 
måste ta itu med könsklyftor och orättvisor, samt främja ett mer balanserat deltagande av 
kvinnor och män i beslutsfattandet. Varje land rapporterar om genomförandet av åtgärder 
under de fyra breda rubrikerna. EU:s branschspecifika arbetsmarknadsparter kan också 
bidra till rapporteringsprocessen.  
 
1976 års direktiv om likabehandling i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor uppmuntrar arbetsmarknadens parter att införa bestämmelser 
om jämlikhet. År 2002 reviderades direktivet, och det stödjer nu utarbetande av jämställd-
hetsplaner. I synnerhet uppmuntras planerad och systematisk likabehandling av män och 
kvinnor på arbetsplatsen för att införa jämlikhet på arbetsplatsen genom ett social partner-
skap.  
 
I vissa länder finns specifik lagstiftning som ålägger offentlig och/eller privata arbetsgivare att 
utarbeta och genomföra jämställdhetsplaner (se bilaga 5). Slutligen antog Europeiska rådet 
den 22-23 mars 2006 en europeisk jämställdhetspakt som bland annat rekommenderar 
vidareutveckling av könsuppdelad statistik och indikatorer.  
 
 
4) Jämställdhetplaner 
Jämställdhetsplaner kan utarbetas på lokal, bransch-, och/eller nationell nivå. De kan 
behandla situationen både för direkt anställda och andra arbetstagare som tillhandahåller 
tjänster för vilka den lokala eller regionala förvaltningen har ansvaret.   
 
Jämställdhetsplaner bör utarbetas och genomföras av arbetsgivarna i samverkan och dialog 
med facket och anställda och få fullt stöd av alla ledningsnivåer. En tydligt och starkt politiskt 
stöd är avgörande för att jämställdhetsplaner ska kunna utvecklas och genomföras på ett 
framgångsrikt sätt.     
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Steg för att förbereda en jämställdhetsplan: 

Steg 1: Inrätta en gemensam arbetsgrupp för arbetsgivare/facket: 
Gruppen bör diskutera och anta jämställdhetsplanens mål, metoder och innehåll. Gruppen 
kan organisera fokusgrupper, enkäter och intervjuer med arbetstagare på alla nivåer. Detta 
arbete kan bidra till att kartlägga inställningen till och uppfattningar om jämlikhet på arbets-
platsen, samt eventuella erfarenheter av diskriminering eller ojämlikhet. Det är viktigt att 
informationen är könsuppdelad.  
 

Steg 2: Fastställa personalens könsuppdelning:   
Identifiera andelen kvinnor och män i varje yrkesgrupp eller lönegrad. Vilka jobb är 
mansdominerade (t ex över 70% män) och vilka domineras av kvinnor (t ex över 70% 
kvinnor). Uppmärksamma frågor som arbetstidsmönster, till exempel heltid, deltid, typ av 
anställningskontrakt, civiltjänstemannastatus, lönenivåer, karriärutveckling och utbildnings-
möjligheter samt arbetsmiljöfrågor. Eventuellt inbegripa information om arbetstagare i företag 
och andra organisationer som tillhandahåller tjänster till den lokala myndigheten.  
 
Steg 3: Identifiera var det finns ojämlikheter:  
Med utgångspunkt i denna grundläggande information bör det vara möjligt att identifiera 
specifika områden där det föreligger risk för orättvisor, till exempel, ojämlik lön på grund av 
bonuslön som utbetalas till anställda som arbetar ett visst antal timmar eller i vissa yrken, 
eller brist på tillgång till befordran och utbildning bland deltidsanställde eller kvinnoyrken. Det 
kan vara svårt att upptäcka ojämställdhetsmönster, det är ett tidskrävande arbete som 
erfordrar en noggrann analys av informationen.  
 
Steg 4: Utveckla åtgärder som avhjälper de orättvisor som uppdagas:  
Det kan röra sig om en åtgärdsplan som betonar vilken policy som behöver utarbetas, 
prioriteringar, åtgärdsområden, och inbegriper en kortare och en längre tidsram för genom-
förandet av aktioner. Planen bör ange vem som är ansvarig, hur åtgärderna ska genomföras, 
och vilka resurser som krävs för detta.    
 
Steg 5: Övervaka, rapportera om och utvärdera framsteg: 
Regelbunden översyn av framstegen med genomförandet av åtgärderna i parternas gemen-
samma arbetsgrupp. Se till att det finns ett system för årliga rapporter till, bland annat, 
högsta ledningen och parternas organ/företagnämnder, inklusive EU-kommittén för social 
dialog inom lokal och regional förvaltning. Övervakningen bör omfatta en översyn av 
prioriteringar och mål för att kunna anpassa dem i händelse av förändringar eller ny 
utveckling med tiden. 
 

 
 
Exempel på frågor som kan behandlas i jämställdhetsplaner: 

� Rekrytering, anställnings- och arbetsvillkor: Rekryteras kvinnor jämlikt på alla nivåer?  
Finns det några skillnader vad gäller anställningskontrakt?  

� Utbildning: Vem får utbildning? Har kvinnor samma utbildningsmöjligheter som män? Om 
inte, hur kan den situationen rättas till? Omfattas deltidsanställda av utbildning? 
Organiseras utbildning på tider som passar kvinnor?  

� Förena yrkesliv och familjeansvar: Vilka arrangemang finns för mamma-, pappa- och 
föräldraledighet? Hur många män använder möjligheterna, och om det inte är så många, 
varför?  Arbetstidsarrangemang?  

� Arbetsmiljö: Vilka faktorer påverkar kvinnor och män? Beaktas specifika arbetsmiljöfrågor 
för gravida och ammande kvinnor? 

� Sexuella och andra former av trakasserier: Hur hanteras detta? Frågan kan till exempel 
kartläggas genom en enkät /undersökning som även omfattar andra frågor (se steg 1)  
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� Förändringar i arbetsorganisation eller arbetsmetoder: Hur påverkar detta kvinnors 
deltagande i arbetsstyrkan? Uppmuntras eller avskräcks kvinnor från att delta? Hur kan 
kvinnor delta i diskussioner om arbetsorganisation? Vilka omskolningsåtgärder planeras? 
Är de anpassade efter kvinnors situationer? 

� Insamling av könsuppdelade uppgifter (kvantitativa och kvalitativa): Uppgifterna är en 
väsentlig del av jämställdhetsplaner och gör det möjligt att göra en nulägesbeskrivning, 
följa och övervaka framsteg samt uppdaga trender och förändringar. Det är viktigt att 
insamlingen av uppgifter täcker alla arbetsförhållanden, inklusive löner och pensions-
system. 

� Lika lön, arbetsvärdering och konsekvenser av prestationsrelaterade kriterier för lön och 
befordran: Diskriminerar lönestrukturerna kvinnor? Hur många kvinnor jämfört med män 
uppnår kriterierna för prestationslön? Hur många kvinnor jämfört med män befordras? 

� Omstrukturering (till exempel, samarbete mellan kommuner, utläggning av verksamhet, 
privatisering): Vilka grupper påverkas mest? Hur påverkas kvinnor och män? Finns 
specifika åtgärder för att stödja yrkesutbildning åt de som drabbas? 

� Offentlig upphandling: Används jämlikhetskriterier vid offentlig upphandling?     

� Övervakning av genomförandet: Detta är viktigt för ansvarsskyldigheten och för att mäta 
policyns och initiativens effekt och framsteg. 

 
I bilaga 3 får EPSU:s och CEMR:s medlemmar en modell för jämställdhetsplan.     
 
 
5.  Slutsats 
Det finns ett verkligt ”mervärde” med att behandla jämställdhetsplaner i kommittén för social 
dialog i lokal och regional förvaltning. Även där jämställdhetsplaner är obligatoriska kan det 
brista i praktiken, i synnerhet om det inte finns några sanktioner. 
 
Tack vare gemensamma utbyten och samarbete mellan arbetsmarknadens parter på lokal/ 
regional, nationell och europeisk nivå, kan jämställdhetsplaner bli ett viktigt instrument för att 
uppnå jämställdhet. 
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Bilaga 1:   Ordlista 
 
 
Integrering av jämställdhetsperspektivet (mainstrea ming)  kan definieras som främjande 
av jämställdhet inom alla politikområden och aktiviteter7. I sitt meddelande om att ”Integrera 
jämställdhet för kvinnor och män i all gemenskapspolitik och alla aktiviteter’, publicerat 2004, 
definierade kommissionen integrering av jämställdhetsperspektivet så här: 
 
”Integrering av jämställdhetsperspektivet innebär att man inte begränsar insatserna för att 
främja jämlikhet till att genomföra specifika åtgärder som hjälper kvinnor, utan att man 
använder all allmän politik och åtgärder specifikt för att uppnå jämlikhet genom att i 
planeringsskedet aktivt och öppet beakta möjliga effekter för kvinnors och mäns respektive 
situationer (könsperspektivet). Detta innebär en systematisk granskning av åtgärder och 
policy och hänsyn till sådana eventuella effekter när de fastställs och genomförs.” 
 
Löneklyftan mellan könen: mäter den relativa skillnaden mellan kvinnors och mäns 
genomsnittliga bruttotimlön i hela ekonomin. Eurostat definierar löneklyftan mellan könen 
enligt följande: 

”Löneklyftan mellan könen uttrycks som skillnaden mellan den genomsnittliga bruttotimlönen 
för manliga och kvinnliga löntagare, uttryckt i procentandel av den genomsnittliga brutto-
timlönen för manliga löntagare.” 

                                                 
7 KOM (2006) 92: En färdplan för jämställdhet.  
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Bilaga 2:    Ett exempel på jämställdhetschecklista 
 
Skapa ett lokalt och regional tjämställdhetsorgan 

� Har ni ett jämställdhetsuttalande där organisationen åtar sig att främja jämställdhet i sina 
strukturer, sin policy och tjänster? 

� Har ni en jämställdhetspolicy? 

� Är ledningen och facket engagerade i jämställdhetsarbetet? 

� Budgeterar organisationen för jämställdhetsinitiativ? 

� Finns det effektiva processer för att hantera jämställdhetsfrågor i organisationens 
strukturer och i företag som utför tjänster för myndighetens räking? 

� Har ni en jämställdhetspolicy för kund- och medborgartjänster? 

� Känner personalen till jämställdhetspolicyn? 

� Finns det mekanismer som säkerställer att personalen få tydlig information om 
jämställdhetsfrågor? 

� Har personalen utbildats i jämställdhetsfrågor?  

� Deltar facket och personalen i utarbetandet av jämställdhetsåtgärder i organisationen? 

� Har ni övervägt att genomföra en jämställdhetsrevision eller översyn av era anställnings-
strukturer och tjänster? 

 
 
Integrera jämställdhetsperspektivet i den service s om tillhandahålls 

� Hur utvärderar myndigheten hur man bäst servar sina medborgare? 

� Beaktas jämställdhet i visionen och planeringen av tjänster samt i tjänsteprocedurer? 

� Använder de lokala myndigheterna ”social” upphandling, till exempel genom en jämställd-
hetsklausul i offentliga kontrakt? 

� Beaktas jämställdhet vid tjänstetillhandahållande och i kundservice? 

� Tillhandahålls tjänster som möter behoven i ett mångfaldigt samhälle? 

� Är de som tillhandahåller tjänsterna till kunden medvetna om situationer där det 
förekommer diskriminering? 

� Har tjänstepersonalen resurser och stöd för att ta hänsyn till jämställdhetsaspekter? 
 
Insamling av uppgifter 

� Beaktas kön (och även ålder, handikapp och etnicitet) vid övervakningen av rekrytering 
och befintliga uppdrag i lokala myndigheter? 

� Sker insamling av uppgifter på ett känsligt sätt och i samverkan med personalen? 

� Får personalen feedback om uppgifter som rör prestationer? 

� Används uppgifterna för att utvärdera jämställdhetspolicyn och -resultat? 

� Sker insamling av uppgifter om hur utläggning av verksamhet och omstrukturering 
påverkar män och kvinnor?  

 
Upprätthålla jämställdhet  

� Finns det kort- och långsiktiga mål för att främja ett löpande förbättringsprogram? 

� Finns det tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att jämställdhetsprogrammet 
ska vara hållbart? 

� Finns det expertis i jämlikhetsskapande vid myndigheten? 
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Bilaga 3:   Modell för jämställdhetsplan  
 
 
Jämställdhetsplan  
 
Priorit ering  
 

Område  Åtgärder  Tidsram  Ansvar  Resurser  Övervakning/  
översyn 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

 
 
Sammanfattning av områden där det 
krävs åtgärder 

Sammanfattning av planerade åtgärder  

1. 
 

1. 

2. 
 

2.  

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

5. 
 

5. 
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Bilaga 4:   EU-lagstiftning för jämlikhet och mot diskriminer ing 8 
Förbud mot könsdiskriminering och främjande av jämställdhet täcks av artiklarna 21 och 23 i 
Europeiska unionens stadga för grundläggande rättigheter. I artikel 3(2) i fördraget fastställs 
målet att undanröja bristande jämställdhet. Specifika jämställdhetsinitiativ omfattar direktiv, 
integrering av jämställdhetsperspektivet och en handlingsram för jämställdhet som ger en 
helhetssyn och åtgärdsprogram antagna av arbetsmarknadens parter (EFS, CEEP och 
UNICE), åtgärdsprogram för medvetandehöjande och kapacitetsbyggande. Speciellt 
uppmärksammas samarbetet mellan parterna i syfte att undvika könssegregering på arbets-
marknaden och minska löneklyftan mellan könen, behandla barnomsorg, möjligheterna att 
förena yrkes- och familjeliv, framtida pensionssystem, öka kvinnors deltagande på arbets-
marknaden, främja sysselsättning för immigrantkvinnor och åtgärder för att bekämpa våld 
mot kvinnor (CEC 2005).  
 
EU-lagstiftning: Direktiv om likabehandling av kvin nor och män: 
75/117/EEG tillnärmning av medlemsstaternas lagar rörande tillämpning av principen om lika 
lön for män och kvinnor (upphävd och omarbetad av 2006/54/EG) 

76/207/EEG genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 
tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (upphävd och 
omarbetad av 2006/54/EG) 

79/7/EEG successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om social trygghet 

86/378/EEG genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 
företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet (upphävd och omarbetad av  
2006/54/EG) 

86/613/EEG tillämpning av tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män 
med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under 
havandeskap och moderskap 
92/85/EEG införande av åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar  

96/34/EG ramavtal om föräldraledighet 

96/97/EG genomförandet av principen om likabehandling av män och kvinnor i företags- eller 
yrkesbaserade system för social trygghet (ändrar direktiv 86/378) (upphävd och omarbetad 
av 2006/54/EG) 

Direktiv 96/34/EG om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och 
EFS  

97/80/EG bevisbörda vid mål om könsdiskriminering (upphävd och omarbetad av 
2006/54/EG) 

2002/73/EG genomförande av likabehandlingsprincipen för män och kvinnor i fråga om 
tillgång till sysselsättning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (upphävd och 
omarbetad av 2006/54/EG) 
2004/113/EG genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det 
gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster 
2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning)  
Obs! Detta ersätter ett antal tidigare direktiv och ändrar direktiv genom att samla 
bestämmelser i ett enda direktiv som träder ikraft den 15 augusti 2009. 
Obs! Europeiska kommissionens arbetsprogram 2008 tillkännager ett förslag till direktiv som 
ändrar direktiv 92/85/EEG. Syftet med den föreslagna översynen av direktivet är att främja 

                                                 
8 Ytterligare information om EU-lagstiftning och politik för jämställdhet finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och jämställdhet: 
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html  
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en balans mellan yrkes- och privatliv genom en förbättring av det befintliga moderskaps-
skyddet. 
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Bilaga 5:   Nationell lagstiftning om jämställdhetsplaner  
 
Österrike: Lagen om likabehandling av män och kvinnor inom offentliga tjänster täcker positiv 
särbehandling av kvinnor vid rekrytering, behandling, befordran och utbildning (genom 
kvoter).  
 
Belgien: Privata arbetsgivare kan frivilligt utarbeta jämställdhetsplaner, men detta är 
obligatoriskt i händelse av omstrukturering av företag. Samtliga arbetsgivare i offentliga 
sektorn är skyldiga att upprätta jämställdhetsplaner.  
 
Danmark: Lagstiftning kräver att offentliga sektorn, statliga institutioner och statsägda företag 
med över 50 anställda, integrerar lika möjligheter i sin planering och förvaltning, bland annat i 
form av en jämlikhetsrapport vartannat år. Man uppskattar att 80% av kommunerna, och 
90% av landstingen, har en skriftlig jämlikhetspolicy. En stor utmaning  är att förbättra 
kvinnors representation i högre tjänster inom lokal och regional förvaltning. 
 
Estland: Jämställdhetslagstiftningen, antagen i april 2004, ålägger statliga och kommunala  
organ att främja jämställdhet. Det innebär att jämställdhet ska beaktas vid planering, 
genomförande och utvärdering av strategier, policy och handlingsplaner. 
 
Finland: Cirka 80 % av arbetsplatserna i den kommunala förvaltning har jämställdhetsplaner.  
 
Frankrike: Lagstiftning infördes 1983 och tillhandahåller en rättslig ram för frivilliga jämställd-
hetsplaner, och lagstiftning antagen 2001 ålägger företag med över 50 anställda att utarbeta 
en årlig rapport om kvinnors och mäns ställning. Krav på specifika avtalsförhandlingar om 
jämställdhet på företagsnivå. Sedan 2006 finns ny lagstiftning som stödjer avtals-
förhandlingar om alla aspekter av jämställdhet i lokal och regional förvaltning samt 
antagande av fleråriga planer om tillträde till chefsposter. Dessa planer ska vara föremål för 
samråd i en tvåpartskommitté. 
 
Tyskland: Lagstiftning som antogs 2001 kräver att offentliga sektorn utarbetar jämställdhets-
planer, som även tillåter positiv särbehandling av kvinnor på områden där de är under-
representerade, bland annat åtgärder för att integrera jämställdhetsperspektivet. 
 
Grekland: Även om det inte finns specifika rättsliga bestämmelser om jämställdhetsplaner, 
täcker kollektivavtal åtgärder som främjar jämställdhet. Dessa gäller främst skyddsåtgärder i 
samband med moderskap (begränsad arbetstid, möjlighet till förtidspension, bidrag, barn-
omsorgsstrukturer, sommarkolonier, etc). 
 
Ungern: Lagstiftningen ålägger statsägda företag med över 50 arbetstagarna att utarbeta 
årliga jämställdhetsplaner. 

Island: I de befintliga jämställdhetslagarna finns bestämmelser som stipulerar att kommuner 
ska utarbeta jämställdhetsplaner. 2006 hade 24 av 79 kommuner redan upprättat sina planer 
och 16 hade inlett arbetet. 

Lagstiftningen som har överlämnats till parlament går längre än den befintliga lagstiftningen.  
Där står att: 

Den lokala förvaltningen skall, efter val, utse en kommitté för lika möjligheter som handhar  
jämställdhetsfrågor i varje enskild kommun. Denna kommitté har ansvaret för att utarbeta 
jämställdhetsplaner för de kommande fyra åren, där det anges hur jämställdhetsperspektivet 
ska integreras på alla områden. Jämställdhetsplanerna skall också inkludera en åtgärdsplan 
om hur man kan komma till rätta med könsdiskriminering i kommunen. Jämställdhets-
planerna skall antas av fullmäktige senast ett år efter valen. Vartannat år sänder kommittén 
en rapport till Jämställdhetscentrumet om hur jämställdheten utvecklas i kommun. 
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Italien: Företag kan ansöka om finansiering för planer för positiv särbehandling, och dessa 
planer är obligatoriska i offentliga sektorn. 
 
Litauen: Lagen om lika möjligheter trädde i kraft i Litauen den 1 januari 2005. Den införde 
allmänna och specifika jämlikhetskrav för ålder, kön, funktionshinder, etnicitet, religion och 
övertygelse. Lagstiftningen fastställer systemet för att införa jämlikshetsprinciperna och 
delegerar vissa uppgifter till kommuner och olika statliga och privata institutioner för att följa 
upp och genomföra principerna om lika möjligheter. Statliga och kommunala institutioner 
måste utarbeta och genomföra program för att införa lika möjligheter. 
 
Norge: Arbetsgivare är skyldiga att främja jämställdhet. Företag måste rapportera om jämlik-
hetsaktiviteter i sina årsrapporter. 
 
Slovakien: Även om det inte är obligatoriskt med jämställdhetsplaner, har det skett en positiv 
utveckling i fråga om jämlikhet, bland annat ändringar av arbetsrätten och bildandet av ett 
rådgivande jämställdhetsorgan.   
 
Slovenien: Offentliga myndigheter har utarbetat planer och halvårsvisa rapporter om genom-
förandet av det nationella programmet för lika möjligheter för kvinnor och män. 
 
Spanien: Ny lagstiftning antogs 2006 och gör det obligatoriskt att utarbeta och genomföra 
jämställdhetsplaner i följande fall: företag med över 250 anställda och företag som är 
skyldiga att tillämpa sådan planer enligt ett branschomfattande kollektivavtal. Utvecklingen 
och genomförandet av jämställdhetsplaner är frivilligt för alla andra företag. 
 
Sverige: Lagstiftningen kräver att alla arbetsgivare med fler än 10 anställda utarbetar årliga 
jämställdhetsplaner. 75% av de offentliga myndigheterna har sådan planer. 
 
Storbritannien: I Storbritannien finns en jämställdhetsförpliktelse som täcker största delen av 
den offentliga sektorn. Lokala myndigheter måste utvärdera all sin politik och praxis ur ett 
könsperspektiv, fastställa mål, övervaka och rapportera med hänsyn till dessa mål samt göra 
en översyn av målen vart tredje år.  
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