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Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016 
 

1. Inledning 

Simrishamns kommun ska vara en rättvis och jämställd arbetsplats där kvinnor och män ska ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter ifråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i 

arbetet.  

Kvinnors och mäns olika synsätt, erfarenheter och kompetens skall värderas lika och ses som 

betydande tillgångar i Simrishamns kommuns utveckling och framtid. Jämställdhet är ett viktigt 

strategiskt område för kommunens verksamheter. För att skapa goda förutsättningar för samverkan 

mellan kvinnor och män krävs medvetandegörande och attitydförändringar.  

Jämställdhetsarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga 

organisationer. Varje anställd har ett eget ansvar att aktivt medverka i kommunens 

jämställdhetsarbete samt medverka till att skapa en arbetsmiljö som följer gällande 

jämställdhetslagstiftning.  

Enligt gällande diskrimineringslagstiftning ska kommunen utarbeta en handlingsplan för jämställdhet 

som sträcker sig över en treårsperiod. Den kommunövergripande jämställdhetsplanen innehåller 

övergripande mål med åtgärdsplan för de olika områdena som kommunen har att förhålla sig till. 

Planen omfattar både de krav som åvilar kommunen enligt Diskrimineringslagen samt kraven utifrån 

CEMR-deklarationen om jämställdhet, som Simrishamns kommun har undertecknat.  

 

2. Ansvarsfördelning 

Kommunledningsförvaltningens personalavdelning ansvarar för att den övergripande 

jämställdhetsplanen med mångfaldsperspektiv upprättas och revideras i enlighet med gällande 

diskrimineringslagstiftning. Personalavdelningen följer årligen upp målen och det arbete som 

bedrivits vid förvaltningarna. 

Förvaltningschef ansvarar för att ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs, samt för att 

förvaltningarna genomför de åtgärder som framgår av denna plan. 

Verksamhetschef/enhetschef ansvarar för att jämställdhets- och mångfaldsarbetet bedrivs så att 

det blir en integrera del i det löpande arbetet. 

Medarbetarna har ett ansvar för att aktivt medverka i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. 

 

 



3. Nationella riktlinjer och lagstiftning 

Målen för Simrishamns kommuns jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv har sin utgångspunkt i 

rådande nationella lagar och riktlinjer: 

Diskrimineringslagen 

Sveriges regering har antagit mål för jämställdhetspolitiken i Sverige (SOU 2005:66). Det 

övergripande nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina egna liv. 

Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Lagen 

fastställer att arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska upprätta en skriftlig plan för 

jämställdhetsarbete som ska revideras minst vart tredje år.  

CEMR-deklarationen 

De europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR, antog i maj 2006 en 

jämställdhetsdeklaration som ska underlätta för kommuner, landsting och regioner att integrera 

jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten 

är att se till att gällande lagstiftning efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal 

omsätts i praktik på lokal och regional nivå. SKL har ställt sig bakom deklarationen och 

rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna. 

År 2009 fattade Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beslut om att underteckna CEMR-

deklarationen. Deklarationen är ett offentligt ställningstagande för principen att jämställdhet ska 

råda mellan kvinnor och män. Undertecknaren ansluter sig till deklarationens sex principer om 

jämställdhet och förbinder sig därmed att politiskt verka för att de förverkligas. Därutöver finns 30 

artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling. 

 

4. Kommunövergripande mål 2014-2016 

 

All grå-markerad text är lagtext ur Diskrimineringslagen (2008:567) 

Arbetsförhållanden: 

Med arbetsförhållanden avses arbetsmiljön i stort. Allt ifrån teknik och arbetsinnehåll till hur arbetet 

organiseras. Alla ska ges samma förutsättningar, vilket ska genomsyra hela arbetsmiljöarbetet 

genom att påverka våra attityder och värderingar. 

4 § Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 

omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

 



 

Åtgärder: 

• Genom skyddsrond och vid genomförande av medarbetarenkät ska arbetsgivaren se till att 

arbetsförhållandena lämpar sig för alla.  

• På arbetsplatsträffar föra diskussioner om arbetsförhållanden så att de lämpar sig för alla 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  

 

5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap 

Åtgärder: 

• Simrishamns kommun ser positivt på att kvinnor och män tar ut sin föräldraledighet.  

• Föräldraledig bjuds in till planeringsdagar, personalfester m m samt erbjuds 

medarbetarsamtal med syfte att behålla kontakten med arbetsplatsen under 

föräldraledigheten.  

 

 

6§ Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts 

för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. 

Åtgärder: 

• Övergripande riktlinjer ska vara lätta att hitta och ska ingå i kommunens introduktion för 

nyanställda. Ansvarig: Personalavdelningen 

• Stämma av i medarbetarsamtalet att det inte förekommer kränkningar eller trakasserier i 

någon form på arbetsplatsen. 

 

Rekrytering 

 

7 § Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar 
9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en 

viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar 

särskilt anstränga sig, för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska 

försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar 



Åtgärder: 

• Vid rekrytering agera så att likabehandling garanteras genom hela rekryteringsprocessen 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning. 

• Vid rekryteringar där det finns fler sökande med likvärdig kompetens, ska 

underrepresenterade grupper prioriteras. 

• I samtliga rekryteringsannonser göra tillägget ”För att möta morgondagens utmaningar 

eftersträvar Simrishamns kommun mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund”. 

Ansvarig: Personalavdelningen 

 

8 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja 
en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av 
arbetstagare. 
 

Åtgärder: 

• I medarbetarsamtalet ska jämställdhets- och mångfaldsaspekten särskilt uppmärksammas 

vid planering av medarbetarens individuella utvecklingsplan. 

 

11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta handlingsplan för jämställda löner och där redovisa 

resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §  

Åtgärder: 

• Kartläggning av jämställda löner i enlighet med 10 § diskrimineringslagen kommer att 

genomföras i direkt anslutning till löneöversynens slutförande. Ansvarig: 

Personalavdelningen 

• Arbetsgivaren ska årligen analysera och kartlägga lönestrukturen för att förebygga och 

motverka att osakliga löneskillnader på grund av kön uppstår i verksamheten. Ansvarig: 

Personalavdelningen 

 

5. Redovisning/uppföljning 

Alla verksamheter har ansvar för att konkretisera de övergripande målen till en 

verksamhetsanpassad handlingsplan om det inte särskilt framgår att en specifik funktion ansvarar 

för detta. (se bilaga, mall för uppföljning). Handlingsplanen ska dels innehålla lokala mål för att 

kommunen i stort ska nå de kommunövergripande målen. Handlingsplanen ska också innehålla en 

redovisning av de artiklar ur CEMR deklarationen förvaltningen arbetat med under året.  

 



 


