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Lägesbeskrivning avseende handlingsplanen för
CEMR-deklarationen
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har i beslut den 19 juni 2012, § 111 (LS 1105-0720) gett
landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med en lägesbeskrivning av
den gemensamma handlingsplanen för CEMR-deklarationen (europeisk
deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional
nivå). I detta ärende lämnas en sådan lägesbeskrivning.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 april 2013
Lägesbeskrivning avseende handlingsplan för CEMR-deklarationen den 23
april 2013
Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna bilagd lägesbeskrivning avseende handlingsplanen för CEMRdeklarationen
att uppdra åt landstingsdirektören att under år 2014 återkomma med
uppföljning samt förslag till revidering av handlingsplanen.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Rapporten är en lägesbeskrivning av handlingsplanen för den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå, The Council of European Municipalities and Regions (CEMRdeklarationen).
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Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade december 2008, § 214, att underteckna
CEMR-deklarationen. Beslut om handlingsplan och uppföljning av denna
togs i landstingsstyrelsen i augusti 2009, § 226. Under 2011 (LS 0909-0741)
gjordes en lägesbeskrivning av dåvarande handlingsplan.
Landstingsstyrelsen tog beslut i juni 2012, § 111, om ny handlingsplan (LS
1105-0720).
Enligt CEMR-deklarationen ska handlingsplanen följas upp och revideras
vid behov och en ny plan göras för kommande period.
Föreliggande rapport är en lägesbeskrivning av det utvecklingsarbete som
sker, främst inom hälso- och sjukvården samt av de aktiviteter som är
beskrivna i handlingsplanen och kan ses som ett komplement till
årsbokslutet för 2012.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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