Norrtälje ska bli mest jämställda kommunen

I Norrtälje kommun utbildas alla medarbetare i barns rättigheter, och i skolans värld ska
barn och unga med neuropsykiatriska hinder bli väl omhändertagna.
Viktiga verksamheter ska hbtq-certifieras för att få bukt med förutfattade meningar och
stelnade normer. Vad Räddningstjänsten gjort är en berättelse för sig.
Framtiden kom till Räddningstjänsten som en följd av en skriande brist på brandmän.
– När vi började kommunicera i nya kanaler och berättade om
vårt fantastiska jobb, utan att vända oss direkt till män, exploderade det. Ansökningarna från kvinnor ökade med 1 000 procent!
Så enkelt var det. Vårt arbete har sen fortsatt med framgångsrika prova-på-dagar för kvinnor, säger räddningschef Magnus
Wallin.
Räddningstjänsten blev belönad med en nominering till svenska jämställdhetspriset 2018. Arbetet ledde också till ett besök av
en jublande jämställdhetsminister.
– Norrtälje kommun är ett bra exempel som andra kan följa
och sprida, alla behöver inte alltid uppfinna hjulet igen. Det här
visar att jämställdhet inte är någon liten grej som man gör vid
sidan av utan det är huvudfåran för att hålla hög kvalitet, sa Åsa
Regnér (S), jämställdhetsminister.
I Norrtälje kommun är mångfald och jämställdhet viktiga
faktorer för framgång. Jämställdhetsarbetet bottnar i kommunens värdegrund – invånaren först, allas lika värde, höga
förväntningar – och den ska genomsyra hela kommunens
verksamhet.
– Om vi verkligen visar att vi tror på allas lika värde så får det
konsekvenser för hur vi beter oss mot varandra. Genom ett helt
jämställt arbetssätt kommer vi att ge bättre tjänster och service
till dem vi är till för, nämligen alla invånare i kommunen, säger
kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg.
Det är också viktigt att komma ihåg att invånaren

inte är en och samma sorts person. Kommunen ska finnas till
för alla, både för 4-åringen som håller på att lära sig språket och
för 85-åringen som aldrig ägt en smartphone.
Hbtq-personer har ofta lägre förväntningar på bemötandet
från myndigheter, och därför är det viktigt undvika diskriminering
och härskartekniker både gentemot invånarna och varandra för
att ge alla samma möjligheter.
Ett stort arbete pågår med att jämställdhetsintegrera
verksamheten i Norrtälje kommun, exempelvis genom att skapa
strukturer för inkluderande arbetsmöten.
Ett normmedvetet arbete har påbörjats och ska omfatta alla
verksamheter, och för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för alla barn och elever satsar
Norrtälje kommun på att vara en NPF-säker
skolkommun till 2025.

FAKTA
• Barnkonventionen implementeras under 2018
• Europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR) är antagen
• All personal ska kunna upptäcka och agera vid våld i nära
relation
• Alla medarbetare utbildas i normmedvetet arbetssätt och jäm
ställdhetsintegrering
• Hbtq-certifiering av viktiga verksamheter är påbörjad
• NPF-säker skolkommun 2025

