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Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta 
kommun 2016-2018 

Inledning 

 

Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som 

utgår från den grundläggande principen om likabehandling och ickediskriminering 

oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, etnicitet, religion eller 

trosuppfattning. Alla medarbetare och ledare ska aktivt arbeta mot diskriminering 

och för jämställdhet och allas lika värde. Arbetet ska kännetecknas av utveckling, 

förbättring och leda till ökad kvalitet för Alvesta kommuns invånare. 

Sammansättningen av medarbetare ska spegla mångfalden i Alvesta kommun.  

 

Jämställdhet: Jämställdhet i arbetet innebär att kvinnor och män ska ha lika värde 

och lika möjligheter när det gäller anställningsvillkor, arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter. 

 

Mångfald: Med mångfald avses personer av olika kön, köns överskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

 

Denna jämställdhets- och mångfaldsplan utgår från Diskrimineringslagen, DiskL. 

I 3 kap. 13§ DiskL står det att en jämställdhetsplan ska upprättas vart tredje år. 

Planen ska innehålla en översikt av åtgärder som krävs för att sträva mot en 

jämställd arbetsplats och redovisa hur aktuella åtgärder ska genomföras. 

 

Samtliga medarbetare ska ta del av jämställdhets- och mångfaldsplanen och arbeta 

för en jämställd arbetsplats där alla behandlas likvärdigt.  

Ett gott jämställdhets- och mångfaldsarbete 

Syftet med Alvesta kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan är att främja 

kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter samt att öka mångfalden bland anställda i kommunens 

verksamheter. 

 

Alvesta kommun som arbetsgivare ansvarar för att varje medarbetare behandlas 

lika utifrån sina förutsättningar och kompetens. Det ska ständigt finnas möjlighet 

till utveckling. 
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Denna jämställdhets- och mångfaldsplan gäller för perioden 2016-2018. Planen 

ska utvärderas och uppsatta mål ska följas upp innan planen revideras under år 

2018. 

 

Varje förvaltning ska ta fram en handlingsplan för arbetet med jämställdhet och 

mångfald som fastställs av respektive nämnd. Förvaltningschefen ansvarar för och 

följer upp att arbetet med handlingsplanerna fortgår.   

 

Ansvar 
Våra politiker är ytterst ansvariga för mål, inriktning och ambitionsnivå för 

kommunens arbete med jämställdhet och mångfald och har ansvar för att arbetet 

verkställs. 

 

Våra chefer har ett särskilt ansvar för att bedriva jämställdhets- och 

mångfaldsarbetet enligt gällande lagstiftning samt politiska målsättningar i sina 

respektive verksamheter. 

 

Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att följa framtagen jämställdhets- och 

mångfaldsplan, att skapa en god arbetsmiljö och att ge våra medborgare en god 

service. Genom ömsesidig respekt, tydliga regler och normer samt möjligheter till 

delaktighet kan vi alla bidra till förbättringar och ökad kvalitet. 

 

 
Underlag till fakta 
Underlag till denna jämställdhets- och mångfaldsplanen är hämtat från 

Diskrimineringslagen samt resultatet av arbetet med föregående jämställdhetsplan. 
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  Arbetsförhållanden 

3 kap. 4§ DiskL 

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, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. 

 

Med arbetsförhållanden menas fysiska, psykosociala och organisatoriska 

förhållanden.  

 
Nulägesbeskrivning 
Enligt statistik framtagen år 2015 har Alvesta kommun 1 565 stycken 

tillsvidareanställda och 84,92 % av dessa är kvinnor. Inom kommunen finns 

många traditionella kvinnoyrken, exempelvis inom vård, förskola och omsorg där 

majoriteten av de anställda är kvinnor.  

 

Bland kvinnorna inom Alvesta kommun är den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden 88,34 % och bland männen är den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden 97 % bland månadsanställda. Denna statistik tar inte hänsyn 

till partiell ledighet på grund av bland annat föräldraledighet. Störst skillnad i 

sysselsättningsgrad är det inom Omsorgsförvaltningen. Där har kvinnor en 

genomsnittlig sysselsättningsgrad på 84,8% och männen 94,7%. 

 

Alvesta kommun arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. När en anställd har 

en upprepad korttidsfrånvaro hålls samtal med den anställde tidigt för att diskutera 

hur en långtidssjukskrivning kan undvikas. Inom Alvesta kommun är det stor 

skillnad mellan antalet sjukdagar i snitt mellan könen. Enligt statistik framtagen i 

augusti 2015 har kvinnorna i snitt 21,85 dagar på grund av sjukdom och männen 

14,57 dagar. 

 

Under perioden 2016-2018 ska Alvesta kommun aktivt arbeta med 
följande: 

 

Mål: Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor. 

 

 Åtgärd: Arbetet med rätten till heltid ska intensifieras och så långt det är 

möjligt ska samtliga medarbetare som vill och inte redan har heltid, 

erbjudas ökad sysselsättningsgrad.  

 

 Ansvarig: Personalutskottet har tagit beslut om arbetet med utökad 

sysselsättningsgrad för kvinnor ska intensifieras. Chefer ska när det är 

möjligt erbjuda sina medarbetare utökad sysselsättningsgrad. 
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Mål: Kommunen ska arbeta för att minska andelen delade turer inom 

omsorgsförvaltningen  

 

 Åtgärd: Genom införande av årsarbetstid och behovsanpassade schema 

ska berörda enhetschefer minska andelen delade turer. 

 Ansvarig: Förvaltningschef och berörda chefer inom 

omsorgsförvaltningen 

 

Mål: Minska antalet sjukdagar per anställd med särskilt fokus på kvinnor. 

Det långsiktiga målet är att minska antalet sjukdagar till 14,6 dagar per 

anställd och år. Delmålet är att minska antalet sjukdagar med 1 dag/ år.  

 

 Åtgärd: Personalavdelningen gör riktade insatser tillsammans med chefer 

på de arbetsplatserna med flest sjukdagar per anställd. Vidare kommer 

Previa att anlitas i riktade insatser i större utsträckning. På 

omsorgsförvaltningen kommer man under 2016 att öka antalet chefer per 

anställd.  

 

 Ansvarig: Chefer tillsammans med stöd från personalavdelningen 

3 kap. 5§ DiskL 

Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

 

Om verksamheten tillåter det ska medarbetare få möjlighet att flexibelt styra sitt 

arbete för att underlätta sin privata situation genom att önska sysselsättningsgrad. 

 

Ingen ska missgynnas på grund av föräldraledighet, oavsett om den anställde är 

ledig på heltid eller arbetar deltid. Föräldraledighet ska ses som ett naturligt inslag 

i arbetslivet. 

 
Nulägesbeskrivning 
I Alvesta kommun tar kvinnorna i snitt per år ut en högre grad av föräldraledighet 

än männen. Kvinnorna tar i snitt ut 15,15 dagar med föräldrapenning och 1,72 

dagar med tillfällig föräldrapenning medan männen i snitt tar ut 4,84 dagar med 

föräldrapenning och 1,57 dagar med tillfällig föräldrapenning. 

 

Under perioden 2016-2018 ska Alvesta kommun aktivt arbeta med 
följande: 

 

Mål: Antalet dagar männen tar ut föräldraledigt ska öka.  

 

 Åtgärd: I medarbetarsamtalet bör fritid och familjesituation diskuteras för 

att underlätta för samtliga anställda att kombinera familjeliv med arbetet 

utifrån verksamhetens behov. 

 

 Ansvarig: Närmaste chef  
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3 kap. 6§ DiskL 

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.  

 

Trakasserier i alla former är oacceptabla. Det är varje medarbetares ansvar att 

bidra till att det råder en god arbetsmiljö och att ingen känner sig kränkt på 

arbetsplatsen.  

 

Det är inte bara direkta trakasserier som kan uppfattas som kränkande. Även 

beteenden, handlingar och uttalanden som inte är direkt riktade kan uppfattas som 

kränkande.  

 

Under perioden 2016-2018 ska Alvesta kommun aktivt arbeta med 
följande: 

 

Mål: Det ska vara nolltolerans mot alla former av kränkningar, trakasserier 

och diskriminering. Rutinen ”Kränkande särbehandling” ska vara känd och 

diskuterad på samtliga arbetsplatser. Alla medarbetare ska aktivt arbeta 

med att motverka alla former av kränkningar, trakasserier och 

diskriminering.  

 

 Åtgärd: Alla nyanställda ska delges rutinen vid kommunens gemensamma 

introduktion för nyanställda. Frågan ska även lyftas på arbetsplatsträffar i 

där man för en diskussion kring rutinen.  

 

 Ansvarig: Personalavdelningen ansvarar för den gemensamma 

introduktionen. Respektive chef ansvarar för att rutinen följs och att frågan 

lyfts till diskussion på arbetsplatsträffar. Alla medarbetare ansvarar för att 

bidra till en god arbetsmiljö och att man känner sig respekterade på 

arbetsplatsen.  
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Rekrytering  
 

3 kap. 7-9§ DiskL  

7§ 

Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 

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. 

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. 

 

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 omständigheter i övrigt. 

 

Med en jämn könsfördelning menar lagstiftaren att fördelningen ska vara minst 

40/60 på varje enhet, inte endast över hela organisationen. Kompetensutveckling 

och rekrytering ska ses som ett sätt att stärka verksamheten. Rekrytering, 

lönesättning och andra värderingar av arbetsuppgifter ska vara könsneutrala. 

 

Nulägesbeskrivning 
Av de 1 565 tillsvidareanställda är 84,92 % kvinnor. Andelen kvinnor är större än 

60/40 i samtliga förvaltningar förutom på Förvaltningen för Samhällsplanering 

där männen är fler.  

Under perioden 2016-2018 ska Alvesta kommun aktivt arbeta med 
följande: 

 

Mål: Alvesta kommun ska verka för en jämn fördelning mellan kvinnor och 

män i alla typer av arbeten och i olika roller. Vidare ser kommunen 

mångfald som en styrka och strävar efter en sammansättning av 

medarbetare som speglar mångfalden i kommunen. 

 

Åtgärder: Ta fram kommunövergripande rekryteringsprocess som bygger på 

kompetensbaserad rekrytering, en metod som motverkar diskriminering vid 

anställning. Rekryteringsprocessen skall beakta köns- och mångfaldsperspektivet. 

 

Ansvarig: Personalavdelningen och rekryterande chef 
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 Lönefrågor 

  3 kap.10§ DiskL  

 

I arbetet med jämställdhetsplanen ingår också en översyn av löner utifrån ett 

jämställt perspektiv. Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vart tredje år 

kartlägga och analysera lön och anställningsvillkor för att upptäcka, bedöma och 

åtgärda löneskillnader som har ett samband med kön.  

 

Enligt Alvesta kommuns lönepolicy är lönepolitikens långsiktiga mål att: 

 

 bidra till att nå målen för kommunens verksamheter 

 Alvesta kommunen på kort och lång sikt kan behålla, utveckla och 

rekrytera medarbetare med den kompetens som verksamheten kräver 

 Stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, arbetstillfredsställelse, 

utveckling och förbättring av verksamheten  

 Lönen upplevs som rättvis, både vad gäller bedömning av arbetsinnehåll 

och arbetsprestation 

 

Utgångspunkter för lönesättning är att samma principer för lönesättning ska gälla 

för alla medarbetare i kommunen. Lönesättningen får inte påverkas av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Under perioden 2016-2018 ska Alvesta kommun aktivt arbeta med 
följande: 

 

Mål: Alvesta kommun ska inte ha några osakliga löneskillnader. 

 

 Åtgärd: Handlingsplanerna för de osakliga löneskillnader som har 

upptäckts ska åtgärdas, samt förhindra att nya osakliga löneskillnader 

uppkommer. 

 

 Ansvarig: Förvaltningschef tillsammans med närmaste chef. 

Personalavdelningen bistår med stöd i arbetet. 

 

Mål: Samtliga medarbetare ska förstå vad som krävs av dem för att påverka 

sin lön. 

 

 Åtgärd: Förvaltningarna ska genomföra en översyn av tillämpningen av 

de kommunövergripande lönekriterierna utifrån sina verksamheters 

uppdrag och mål. Utbilda chefer i lönesamtal så att de kan förklara för 

medarbetarna vilka kriterier som arbetsgivaren bedömer vara värdefulla 

för verksamheten. 

 

 Ansvarig: Förvaltningschef och närmaste chef. Personalavdelningen 

bistår med stöd i arbetet. 


