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Delavstämning återrapportering 
utvärdering av jämställda beslut 2022 
Dnr 00595-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att delavstämningen gällande utvärdering av jäm-

ställda beslut läggs till handlingarna. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Arbetet med jämställda beslut är en pågående process som succesivt bidrar 

till lärande. Att utvärdera är att ta vara på aktuellt resultat i syfte att främja 

utveckling av jämställda beslut. 

Sammanfattning 
I ärendet redovisas delavstämning av jämställda beslut för oktober 2021-

mars 2022. 

Ärendet 

Bakgrund  

Vid regionstyrelsens sammanträde 9 februari 2022 (§29, dnr 1431-2021) 

redovisades en första uppföljande utvärdering av hittills genomfört arbete 

kring jämställda beslut. Samtidigt beslutades det att ge regiondirektören i 

uppdrag att återrapportera uppdraget med jämställda beslut i januari 2023 

med en delavstämning i juni 2022. 

Utvärdering 

Majoriteten av besluten under perioden har granskats med undantag för re-

misser samt några få andra beslut. Fokus har legat på ärenden som regionen 

har en direkt påverkan på.  

I utvärderingen har följande undersökts:  

 Hur många av ärendena har en jämställdhetsmotivering? 

 Hur många av ärendena har enbart standardmeningen ”beslutet bedöms 

inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar”? 

 I hur många ärenden är avsnittet om jämställdhet helt raderat?  

Jämförelse med tidigare utvärdering 
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 januari 2020 

– september 

2020 

oktober 

2021 – 

mars 2022 

Hur många av ärendena har en jämställdhetsmo-

tivering? 

28 % 23 % 

Hur många av ärendena har enbart standardme-

ningen ”Beslutet bedöms inte ha någon påverkan 

på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor 

och pojkar”? 

52 % 65 % 

I hur många ärenden är avsnittet om jämställdhet 

helt raderat? 

20 % 12 % 

 

Det är färre ärenden nu än tidigare som hade motiverats. Det var betydligt 

fler som denna gång hade använts standardmeningen, men färre nu än tidi-

gare som helt hade raderat avsnittet. Samtidigt visar resultatet att det pågår 

ett lärande och att det är av betydelse att se lärandet som en viktig del av 

resultatet.  

Jämställdhetsperspektiv 

Att fortsätta utveckla arbetet med att få till jämställda beslut är avgörande för 

att Region Norrbotten ska styra mot mer jämställda resultat.  

Bilagor: 

Delavstämning utvärdering av jämställda beslut 2022 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 

Stabschef 
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