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Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Kommundirektör 
Landstingsdirektör 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Socialchef 
Jämställdhetsansvarig 

Program för Hållbar Jämställdhet 
SKL har sökt och beviljats medel av Regeringen för att fram till december 2010 
stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting, 
regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan. Program för 
Hållbar Jämställdhet är ett led i att SKL:s arbete med att stödja kommuner och 
landsting i genomförandet av ett målinriktat, uthålligt och kunskapsbaserat arbete 
för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter.  

Programmet syftar till att kvalitetssäkra offentligt finansierade verksamheter på 
kommunal och landstingskommunal nivå för att garantera att verksamheten svarar 
mot båda könens villkor och behov så att hög kvalitet och goda resultat uppnås för 
kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar. Ett delsyfte är att programmet 
ska bidra till att vidareutveckla ledningssystem och verktyg för verksamhets- och 
kvalitetsutveckling så att jämställdhetsperspektivet beaktas. 

Ekonomiskt stöd kan sökas för utvecklingsarbete som främjar hållbar jämställdhet 
för medborgare/brukare och som använder jämställdhetsintegrering som strategi. 
Målgruppen är i första hand politiker och chefer och andra som leder, följer upp 
och utvecklar verksamheten. En beskrivning av Program för Hållbar Jämställdhet 
och anvisningar för hur man söker utvecklingsstöd bifogas. 

Första ansökningstillfället är 15 oktober 2008.  

Frågor angående innehållet i detta cirkulär kan ställas till Marie Trollvik tfn 08-452 77 65 
eller Lina Nilsson tfn 08 -452 78 29. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för vård och omsorg 
 

Roger Molin, Biträdande avdelningschef 
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