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Tydligt stöd på 

alla nivåer

”Den enskildes personliga, ekonomiska och 

kulturella välfärd ska vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. (…) 

Det allmänna ska verka för att alla 

människor ska kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och för att barns rätt 

tas till vara.”

https://www.youtube.com/watch?v=b69-NrgYev4
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• Tydligt uppdrag i budget med ett processägarskap

• Ett långsiktigt program, styrande dokument för en jämlik stad 

2018-2026

Tydligt uppdrag i budget
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Förutom lagstöd och styrande 

dokument har vi forskningsstöd
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Komplex fråga som går på tvären
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Ett program för jämlikhetsarbetet
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• Ett program är antaget - ”Göteborgs Stads program för en jämlik stad 

2018-2026”
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Styrande dokument -

Detaljeringsgrad och tidssättning
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Syfte med Göteborgs Stads 

program för en jämlik stad

• Syftet med programmet är att, utifrån målet att Göteborg ska vara en 

jämlik stad, peka ut viktiga målområden som aktörer i Göteborg ska 

samlas kring för att tillsammans bidra till att minska skillnaderna i 

livsvillkor i staden.
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• Målet med Göteborgs Stads jämlikhetsarbete är att:

– Göteborgs ska vara en jämlik stad

Målet fokuserar på att öka jämlikheten i Göteborg genom att skapa 

likvärdiga livsvillkor för alla göteborgare, oavsett socioekonomisk status, 

geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

ålder eller sexuell läggning.

Målet
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• Ett långsiktigt fokus

• Tidiga insatser och åtgärder för barn och under hela livet

• Insatser och åtgärder för alla göteborgare till alla och hela staden, men 

ibland till dem som är i störst behov och/eller där det behövs mest

• Samverkan över gränser på alla nivåer

• Ett arbete som är kunskaps- och erfarenhetsbaserat

• Ett arbetssätt som är normmedvetet och intersektionellt

Viktiga förutsättningar
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Ett mål och fyra målområden
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Målområde:

Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor

Målområde:

Skapa förutsättningar 
för arbete

Målområde:

Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer

Målområde:

Skapa förutsättningar delaktighet, inflytande och 
tillit
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Målområde – skapa god start och 

goda uppväxtvillkor
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En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under 
uppväxten och senare i livet.  Att varje barn och ungdom oavsett 
socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggningen får en 
god start i livet och en god uppväxt.

Strategier:

• Ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential 

• Fokusera på tidiga insatser 

• Stärka vuxna runt barn 

• Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn och unga vistas 

• Ge barn och unga möjlighet till att stärka sociala nätverk och förmågor 

• Ge barn och unga möjlighet till delaktighet, inflytande och rätt att vara sig själva 

• Barn och unga ska ha tillgänglig och meningsfull fritid 
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Målområde – skapa 

förutsättningar för arbete 
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Utan likvärdiga möjligheter till utbildning, arbete och  försörjning får vi inte en jämlik 
stad. Att vara utan jobb ger sämre hälsa och mindre känsla av kontroll över livet.                
Arbete är viktigt för att kunna försörja sig. Det kan också vara viktigt för vår identitet 
och sociala liv. 

Att alla göteborgare, oavsett socioekonomiska status, geografiska hemvist, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuella läggningen ska ha 
likvädriga förutsättningarna för utbildning och arbete. 

Strategier:

• Matcha kompetens för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

• Skräddarsy utbildning och lärande för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

• Arbeta för att ge rätt information till arbetsgivare 

• Underlätta första steget in på arbetsmarknaden 

• Bredda möjligheten till inträde på arbetsmarknaden 

• Verka för livslångt lärande 

• Utveckla arbetsgivarrollen 
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Målområde – skapa hållbara och 

jämlika livsmiljöer 
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Livsmiljön där du växer upp, leker, bor, arbetar och åldras              
påverkar ditt vardagsliv och är en av nycklarna till en mer jämlik stad. 
Goda miljöer skapar sammanhang och stärker gemenskapen mellan oss 
som bor i staden. 

Staden ska byggas och utvecklas för alla, oavsett socioekonomisk status, 
geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder 
och sexuell läggning. 

Strategier:

• Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen 

• Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö 

• Minska boendesegregation 

• Öka tillgången till bostäder 

• Jämlik tillgång till stadens resurser 
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Målområde – skapa förutsättningar 

för delaktighet, inflytande och tillit 
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Makt över det egna livet och delaktighet i samhället man lever i är fundamentala 
livsvillkor för varje människa. En betydelsefull del i skapandet av en jämlik stad är 
arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för alla 
göteborgare.  

Att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för alla göteborgare, 
oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.

Strategier: 

• Systematiskt integrera delaktighetsperspektivet 

• Öka valdeltagande 

• Skapa inkluderande medborgardialog 

• Tillhandahålla arenor för medborgardrivna mötesplatser 

• Utveckla delaktigheten i mötet med stadens verksamheter 

• Stärka tjänstepersonernas bemötande för att skapa tillit 

• Skapa delaktighet och tillit genom nya former deltagande 
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Frågor att diskutera
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Frågor:

– Vilka möjligheter och hinder finns för att vi ska kunna jobba med programmet?



Plan
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Program

Fokusplan

Vad händer nu?

• Nu har vi ett styrande dokument för hela 

staden. Det betyder att varje nämnd och 

styrelse behöver fundera på hur de kan 

realisera programmet. 

• En plan tas fram - ”Göteborgs Stads 

program för en jämlik stad”

• Fokusplanerna
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• Det finns uppdrag i budgeten 2018 att ta fram ett förslag för en 

plan 

• I enlighet med stadens riktlinjer för styrande dokument ska 

planen konkretisera och operationalisera ett beslutat program.

• Planen ska ange vilka aktiviteter, insatser eller åtgärder som ska 

genomföras samt eventuellt vilka metoder som ska användas. 

• Planen ska konkret ange vad som ska uppnås för en tidsatt 

period. 

Uppdrag - plan
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• Programmet ger en ”tillräcklig” riktning för jämlikhetsarbetet i staden

• En plan som fokuserar på att bryta ner strategierna i programmet till aktiviteter, 

åtgärder och insatser och gå ner i detaljeringsgrad gynnar inte arbetet med målet 

”Göteborg ska vara en jämlik stad”

• Jämlikhet är inte en fråga som ryms inom en sektor - ingen enskild förvaltning 

eller enskilt bolag kan på egen hand hantera dessa utmaningar

• Vi har tagit fram ett program som kräver integrering av jämlikhetsfrågan i befintlig 

struktur och som ger utrymme till tvärsektoriell styrning, ledning och uppföljning 

och ett tvärsektoriellt arbetssätt (samverkan) för att kunna nå målet

• Inte en plan som styr i detalj

• Planens formuleringar kommer försöka balansera mellan styrande ansatser som 

pekar ut riktning och mer öppenhet för att möjliggöra ett underifrånperspektiv. 

Detta för att skapa förutsättningar för förändringsarbetet

Utgångspunkter
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Tre delar som planen behöver bygga på:

• Styrning och uppföljning för integrering och tvärsektoriellt arbete 

• Ledning och koordinering för integrering och tvärsektoriellt 

arbete

• Tvärsektoriellt arbetssätt – konkreta samverkansprocesser

Inriktning för planen

Integrering i 
befintlig struktur

Integrering i 
befintlig struktur

Integrering i 
befintlig struktur

Tvärsektoriell struktur
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Frågor att diskutera
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Frågor:

– Planen: Vad behövs för att vi ska kunna  jobba mer och bättre tillsammans med 

det gemensamma målet.



Jämlikt Göteborg

www.goteborg.se/jamlikt 


