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Policy för jämställdhetsarbete 

Av personalstrategin framgår att ”Vi värnar om en god arbetsplats där det 

ska finnas plats för alla. Jämställdhet och mångfald betyder att vi har respekt 

för varandras olikheter och förutsättningar och ser det som berikande för 

verksamheten. För att kunna tillgodose medborgarnas behov och utveckla 

verksamheten till att bli än mer effektiv vill vi att våra personalgrupper ska 

spegla samhället i övrigt”. En jämställd arbetsplats är attraktiv för både 

medarbetare och kunder. 

En handlingsplan för jämställdhetsarbetet redovisas i jämställdhetsplanen, 

där redovisas mål och åtgärdsplaner för jämställdhetsarbetet.  

Övergripande målsättning 

Vi strävar efter att alla ska ha samma möjligheter till inflytande och 

delaktighet i arbetslivet. Med avsikten att behålla kontinuitet i 

jämställdhetsarbetet är det en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Vid rekrytering av nya medarbetare eftersträvar vi en jämnare 

könsfördelning i våra arbetsgrupper. Vi arbetar efter nolltolerans gällande 

diskriminering och annan kränkande särbehandling. Vi ser det som varje 

medarbetares ansvar att reagera och säga ifrån vid någon form av 

diskriminering och kränkande särbehandling. Våra medarbetare är goda 

förebilder. 

Målet för jämställdhetsarbetet är dels att uppnå jämnare könsfördelning i 

personalgrupper och dels kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor, alla ska ha utvecklingsmöjligheter till 

befordran i arbetet. 

Exempel på konkreta åtgärder som kan användas i 
jämställdhetsarbetet: 

- Alla anställdas resurser i fråga om kompetens och erfarenheter skall tas 

tillvara optimalt. 

- Skapa och upprätthålla engagemang och delaktighet i arbetet hos alla 

anställda. 

- Skapa förutsättningar för och upprätthålla en kultur där alla anställda 

respekteras och behandlas lika oavsett sexuell läggning, kön eller etnisk 

tillhörighet och där sexuella trakasserier inte förekommer. 

Arbetsformer 

Allt jämställdhetsarbete ska bedrivas målinriktat.  

- En ny jämställdhetsplan tillsammans med en handlingsplan för 

jämställda löner ska revideras årligen, föregående plan följs upp i den 

nya.  

- Samverkan med de fackliga organisationerna sker enligt gällande 

samverkansavtal. Den centrala samverkansgruppen tar aktivt del i det 

löpande jämställdhetsarbetet. 

- Respektive chef ansvarar för att jämställdhetsfrågan diskuteras 

regelbundet vid arbetsplatsträffar.  
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Kartläggning - ett underlag för jämställdhetsplanen 

Underlag för jämställdhetsplanen är en årlig kartläggning av löner samt en 

digital jämställdhetsenkät som samtliga medarbetare får möjlighet att svara 

på. Personalavdelningen tar regelbundet fram könsuppdelad 

personalstatistik. 

Jämställdhetsplan 

Denna jämställdhetsplan gäller för Mörbylånga kommuns samtliga 

verksamheter. Jämställdhetsplanen är en handlingsplan som anger på vilket 

sätt arbetsgivaren ska arbeta med att förbättra jämställdheten inom angivna 

områden i diskrimineringslagen. Övergripande målsättning och riktlinjer för 

jämställdhetsarbetet i Mörbylånga kommun finns i vår jämställdhetspolicy.  

Jämställdhetsplanen har arbetats fram i samverkan mellan följande personer: 

För arbetsgivare:  För arbetstagare: 

Marie-Christine Svensson Ylva Hammarstedt (SA) 

Marion Rasmussen-Nilsson Lena Sjögren (Kommunal) 

Martin Hedenmo  Mikael Malmqvist (Vision) 

Ann-Sofie Bengtsson  Maria Tudén (Lärarförbundet) 

Niclas Beerman  Jenny Tinnert (Förenade  

Pernilla Karlsson  Sveriges arbetsterapeuter) 

Monica Högberg   

Magnus Ivarsson   

Johanna Tholin  

Arbetsförhållanden1 

Övergripande mål 

Arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnliga och manliga anställda. 

Det får alltså inte finnas några praktiska hinder för kvinnliga eller manliga 

anställda och arbetsorganisationen och arbetsmiljö ska anpassas för både 

kvinnor och män. 

Kartläggning och prioriterade åtgärder 

Genomförda kartläggningar av arbetsförhållandena genom digital 

medarbetarenkät har visat på ojämställdhet inom området. Följande brister 

har upptäckts: 

Brister 

1. Personalutrymmen är inte anpassade för att kunna ha både manliga och 

kvinnliga anställda.  

2. Kvinnor och män har inte samma möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. 

3. Kvinnor och män har inte samma möjlighet att påverka sina arbetstider. 

                                                      
1
 3 Kap 4 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder 

som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan 
krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön. 
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4. Kvinnor och män har inte samma möjlighet att välja arbetsuppgifter som 

kan medföra högre lön, större karriärmöjligheter m.m. 

5. Enligt den könsuppdelade personalstatistiken framkommer att ca 80 % av 

deltidsanställningarna och visstidsanställningarna innehas av kvinnor. 

Åtgärder, ansvarig för åtgärd samt datum för åtgärd 

1. Samtliga personalutrymmen ska vara anpassade för kvinnor och män 

senast 2016. Respektive chef ansvarar för sina arbetsplatser. 

2. Analys av vad i medarbetarens arbetssituation man inte kan påverka. 

Chefer och personalavdelningen genomför ett gemensamt arbete att 

fastställa detta under 2016. 

3. Årlig kartläggning och analys av antalet timavlönade i syfte att minska 

visstidsanställningar samt minska antalet ofrivilligt deltidsanställda. 

Ansvarig: Personalavdelningen. Årligen, med start 2016. 

Förvärvsarbete och föräldraskap2 

Övergripande mål 

Både kvinnliga och manliga anställda ska kunna förena förvärvsarbete med 

föräldraskap. 

Kartläggning och prioriterade åtgärder 

Genomförda kartläggningar av området genom digital medarbetarenkät har 

visat på ojämställdhet inom området. Följande brist har upptäckts: 

Brister 

1. Mötestider på arbetsplatsen förläggs idag så att föräldrar inte har 

möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. 

Åtgärder, ansvarig för åtgärd samt datum för åtgärd 

1. Stäm av mötestiderna med medarbetarna innan de fastställs. Klart 2016. 

2. Verksamheten ska planeras så att möten kan förläggas så att medarbetare 

har möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Respektive chef 

ansvarar för sin arbetsplats och de mötestider som planeras. Åtgärderna 

ska genomföras omgående och vara klara senast december 2016. 

Sexuella trakasserier3 

Övergripande mål 

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön ska inte förekomma 

på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att sådant som ovälkomna 

anspelningar, blickar, förslag, tafsande, anstötliga bilder, råa skämt liksom 

kränkande generaliserande uttalanden om kvinnor eller män inte är tillåtna 

på arbetsplatsen. 

                                                      
2
 3 Kap 5 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga 

och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 
 
3
 3 Kap 6 § Diskrimineringslagen: 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. 
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Kartläggning och prioriterade åtgärder 

Genomförda kartläggningar av området har skett genom en digital 

medarbetarenkät och följande brister har upptäckts: 

Brister 

1. Kvinnor blir i högre grad osynliggjorda eller förlöjligade vid möten på 

grund av sitt kön. 

2. Kvinnor har blivit utsatta av sexuella trakasserier och trakasserier på 

grund av kön av kunder/vårdtagare. 

Åtgärder, ansvarig för åtgärd samt datum för åtgärd 

1. Osynliggörande eller förlöjligande vid möten på grund av kön är 

oacceptabelt och ska inte förekomma. En chef eller medarbetare som 

uppmärksammar att något sådant sker är skyldig att agera omedelbart. Se 

policy mot kränkande särbehandling.  

Chefen ansvarar för att policy och hanteringen/gången vid trakasserier är 

känd av alla medarbetare, senast 2016. 

2. Chefen tydliggör att arbetsgivaren inte accepterar någon form av 

trakasserier och vid arbetsplatsträffar diskuterar och tydliggör vad 

trakasserier från kund/vårdtagare kan vara. Ta fram samt tydliggör rutin 

hur medarbetare ska agera i denna situation, senast 2016. 

Utbildning, kompetensutveckling4 

Övergripande mål 

En jämn fördelning mellan kvinnor och män ska främjas genom utbildning, 

kompetensutveckling och liknande. 

Kartläggning och prioriterade åtgärder 

Genomförda kartläggningar av området genom digital medarbetarenkät har 

inte visat på några brister vad gäller jämställdhet. 

Rekryteringar5 

Övergripande mål 

Vid rekryteringar skall arbetsgivaren sträva efter en jämn könsfördelning 

inom samtliga arbetsgrupper. 

                                                      
4
 3 Kap 8 § Diskrimineringslagen: 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. 
5
 3 Kap 7 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka 
lediga anställningar. 
3 Kap 9 § Diskrimineringslagen: När det på en arbetsplats inte råder i huvudsak en 
jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss 
typ av arbete eller inom en viss kategori arbetstagare, ska arbetsgivaren vid 
nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 
könet. Arbetsgivaren ska försöka se till andelen arbetstagare av det 
underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, 
om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan 
krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. 
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Kartläggning och prioriterade åtgärder 

Genomförda kartläggningar av rekryteringsförfarandet har inte visat på några 

brister och därmed inte heller något behov av åtgärder för att åstadkomma att 

både kvinnor och män söker utannonserade anställningar. Vi kan dock 

konstatera genom framtagen jämställdhetsstatistik att samtliga arbetsplatser 

förutom teknisk affärsverksamhet domineras av kvinnor. För att nå vårt 

övergripande mål kommer vi vid anställning där de sökande har 

lika/likvärdig kompetens att förespråka en anställning av det 

underrepresenterade könet. 

Jämställda löner6 

Övergripande mål 

Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta 

som lika eller likvärdigt ska motverkas. I syfte att upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan 

kvinnor och män ska arbetsgivaren årligen kartlägga och analysera lönerna. 

Handlingsplan för att åstadkomma jämställda löner 

Med utgångspunkt från genomförd lönekartläggning har en handlingsplan 

för att åstadkomma jämställda löner tagits fram. Planen finns tillgänglig i en 

bilaga och ska följas upp och revideras årligen. 

                                                      
6
 3 Kap 10 § Diskrimineringslagen: I syfte att upptäcka, åtgärda eller förhindra 

osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska 
arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om 
löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, samt 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika 
eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har 
direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader 
mellan kvinnor och män sin utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp 
med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 
och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt 
med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 
3 Kap 11 § Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en 
handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och 
analysen enligt 10§. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder 
som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika 
eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering 
utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart 
som möjligt och senast inom tre år. 



 

 

Dokumentansvarig 
Magnus Ivarsson, 0485-47383 
Magnus.ivarsson@morbylanga.se 

HANDLINGSPLAN 
Sida 

1(4) 

Datum 

2016-06-16 
Dnr 

2016/000588-003 

Beslutande 

 
Beteckning 

 

Handbok 

 
Giltighetstid 

2016-2018 
Aktualitetsprövning/revidering senast 

2018 

Dokumentkategori 

☐Författningssamling 

☒Övergripande styrdokument 

☐Verksamhetseget dokument 

  

Dokumentkoppling 

Jämställdhetspolicy och Jämställdhetsplan 

Lönekartläggning 2014 

  

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan för jämställda löner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2016-04-14 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

 

Denna handlingsplan har arbetats fram i samverkan mellan följande personer: 

 

Arbetsgivarrepresentanter: Arbetstagarrepresentanter: 

Magnus Ivarsson, Personalstrateg Viktoria Dimond Gustavsson 
(Akademikerförbundet SSR) 

Yvonne Nelson, Personalhandläggare Mikael Malmqvist (Vision) 
Sara Brogård (Skolledarförbundet) 
Lena Sjögren (Kommunal) 
Henrik Palmgren/ Anna Helander 
(Fysioterapeuterna) 
Helena Djucanovic (Lärarförbundet) 
Ylva Hammarstedt (Sveriges Arkitekter) 
Annica Ohlsson (DIK) 
Jenny Tinnert (Förbundet Sveriges 
arbetsterapeuter) 
Susann Gustafsson (Vårdförbundet) 

 

 

En lönekartläggning har genomförts för år 2014. Lönekartläggningen, som 
redovisas i ett separat dokument, visar att det inte föreligger några osakliga 
skillnader i lön mellan kvinnor och män. Någon anledning att vidta åtgärder för 
att motverka sådana osakliga skillnader föreligger därmed för närvarande inte.  

I syfte att fortsätta förhindra att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män 
ska uppstå redovisar arbetsgivaren nedan hur arbetet kommer fortlöpa. 
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Strategiskt arbete för jämställda löner 

Faktorer som påverkar Plan Tidplan Ansvarig 

Lönepolicyn är vårt viktigaste 
styrdokument när det gäller 
lönebildningen. 

Den får därmed även 
konsekvenser för hur lönerna ur 
ett jämställdhetsperspektiv 
utvecklas. 

Någon genomgripande översyn 
har inte genomförts sedan den 
upprättades 2009. 

Genomgång och 
revidering av 
Mörbylånga 
kommuns 
lönepolicy. 

 

Klart senast 
2016. 

Personal- 
avdelningen 

Lönesamtalet syftar till att chef 
och medarbetare går igenom 
den gångna periodens resultat 
och sätter de i relation till 
nuvarande lön och de kriterier 
som enligt lönepolicyn ska styra 
lönesättningen. 

Den dialogen är också ett viktigt 
instrument för att säkerställa att 
lönesättningen inte styrs av 
vilket kön den anställde har. 

Utifrån den aspekten är det 
viktigt att sträva efter att höja 
både kvalitet och kvantitet i 
utförandet av lönesamtalen. 

Genomgång och 
revidering av 
process för 
lönesamtal inkl 
stödmaterial för 
chefer och 
medarbetare. 

 

Klart senast 
2016. 

Personal- 
avdelningen 

Lönesättning både vid ny-
rekrytering och löpande i 
samband med exempelvis våra 
löneöversyner spelar en 
avgörande roll för arbetsgivaren 
i sin strävan att löneskillnader 
grundade på kön inte ska 
förekomma. 

De åtgärder som genomförts de 
senaste åren har bidragit 
positivt i det arbetet. 

Fortsatta kvalitets-
höjande åtgärder 
inom områdena 
löneinplacering 
och lönesättning. 

 

Löpande Personal- 
avdelningen 
och chefer. 
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Lönebildningen inom 
Mörbylånga kommun hänger 
samman med en rad olika 
faktorer både internt men också 
i det omgivande samhället. 

Därför krävs ett aktivt arbete 
med informationsinhämtning 
och analys som grund för vidare 
ställningstaganden och åtgärder 
för att säkra tillgången till 
kompetens på längre sikt. 

Fortsatta kvalitets-
höjande åtgärder 
inom områdena 
löneinplacering 
och lönesättning. 

 

Årligen inför 
löneöver-
synen. 

Personal- 
avdelningen 

Fortlöpande analys av 
lönestrukturer och 
löneskillnader externt samt 
inom och mellan arbetsgivarens 
olika verksamhetsområden. 

 

Fortlöpande analys 
av lönestrukturer 
och löneskillnader 
externt samt inom 
Mörbylånga 
kommun. 

Årligen. Personal- 
avdelningen 

Behov av ett mer proaktivt 
uppföljningsarbete i samband 
med de årliga löneöversynerna. 

 

Dokumentera och 
genomföra årlig 
process för upp-
följning av löne-
struktur, viktningar 
och värderingar. 

Årligen. Personal- 
avdelningen 
och chefer. 
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