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Jämställdhet och jämlikhet
Den nya diskrimineringslagen (2008:567) ska motverka diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Var tredje år ska organisationer med fler än 25 anställda
upprätta en plan för lika rättigheter. En plan om lika rättigheter behövs för att kartlägga och påvisa
hur i detta fall Sunne kommun arbetar med dessa viktiga frågor. Den förra planen som upprättades
kallades jämställdhetsplan och hade enbart för syfte att säkerställa lika rättigheter mellan könen.
Numera är det inte enbart kön som skall beaktas i en sådan plan, utan även etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning. När det inte längre enbart handlar om kön, utan även etnicitet
och religion eller annan trosuppfattning, talar man om jämlikhet och inte specifikt om jämställdhet.
Att inte diskriminera enligt de ovannämnda diskrimineringsgrunderna är för många en självklarhet,
men som faktiskt måste arbetas med kontinuerligt. Jämställdhet handlar inte om att alla skall vara
lika, utan att bejaka olikheterna. Vare sig det handlar om kön, etnisk tillhörighet eller religion, har det
påvisats i flertalet rapporter att människor med olika erfarenheter berikar organisationer. Arbetet med
dessa frågor skall ske i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare för att just uppnå lika
rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning.
Som kommun har Sunne ett ansvar, vilket innebär att människors lika värde och den enskilda
människans frihet och värdighet skall beaktas. Planen om lika rättigheter är en del av det arbetet och
har påvisats leda till friskare personal, bra arbetsmiljö, ett positivt arbetsklimat, utökat kundunderlag,
bättre kundrelationer, en positiv image, samt attraktivitet som arbetsgivare. (Referens, se sista sidan
not 1)
Sunne kommun har arbetat fram tre värdegrundsord, vilka är respekt, utveckling och professionalism.
Värdegrundsordet respekt innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande och att vi är lyhörde för
synpunkter och åsikter. Det innebär också att vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och
ser det som styrkor. Ordet utveckling innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som
präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket
resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje. Professionalism
innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra medborgare och övriga kontakter.
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Jämställdhetsarbetet ska således ske i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Diskrimineringslagen innehåller regler för vad en jämställdhetsplan måste innehålla, framförallt
handlar det om sex olika punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbetsförhållanden
Arbetet skall vara förenligt med föräldraskap
Förebyggande av trakasserier
Rekrytering
Utbildning och kompetensutveckling
Lönekartläggning

Lagen säger således att jämställdhet och jämlikhet skall genomsyra dessa punkter. Sedan föregående
jämställdhetsplan upprättades har Sunne kommun startat upp ett projekt som heter Creare Vivere,
projektet har sitt fokus på just jämställdhet i arbetslivet. Projektet har inneburit kompetensutveckling
i form av föreläsningar. Två av kommunens förskolor har även upprättat en plan för dels ett språkligt
arbete och dels ett jämställdhetsarbete, som en del i ett projekt som heter handledning för
jämställdhet och kunskap. Skolverket har nämligen anordnat erfarenhetsutbytardagar, som Sunne
kommun deltagit i.
Inför föregående jämställdhetsplan skickades enkätfrågor ut till anställda inom Sunne kommun,
samma frågor skickades även ut år 2009 och ligger delvis till grund för denna plan.

Personalredovisning
Kommunen har idag 1128 tillsvidareanställda, 900 av dem är kvinnor och 228 är män. Den
genomsnittliga åldern bland kommunens medarbetare är 47.
Kommunen har totalt sett 2006 anställda, varav 1319 är månadsanställda och 687 är timanställda. Av
alla anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent är män. Medelåldern för både kvinnorna och
männen är 47 år. Av kvinnorna arbetar 62 procent heltid och av männen arbetar 82 procent heltid.

Påståenden att reflektera över!












Kvinnor och män har lika mycket att vinna på ett jämställt samhälle
Ett företag fungerar bättre om det finns både kvinnor och män på alla nivåer
Att småbarnsföräldrar ska kunna fungera både som föräldrar och arbetstagare är allas ansvar
på arbetsplatsen
Att föräldralediga ofta halkar efter i löneutvecklingen är naturligt
Att vara hemma med barn borde ses som en merit
Kvinnor och män kommer till tals på lika villkor på vår arbetsplats
Män som avviker från den traditionella mansrollen, ses med skepsis av många människor
Det är bra att kvinnor bildar nätverk på mansdominerade arbetsplatser
Om en pojke vill gå till förskolan i klänning, så bör han få göra det
De flesta kvinnor vill inte bli chefer
Ställs andra krav på kvinnor som chefer än män som chefer? Är det svårare för en kvinna att
bli ansedd som en bra chef?
Referenser: Se sista sidan, not 2
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Utvärdering föregående jämställdhetsplan

i

ii

Arbetsförhållanden
Målet i föregående plan var att samtliga förvaltningar skulle göra sin egen jämställdhetsplan och
lämna in den senast vid årsskiftet 2009, samt att det skulle genomföras en utbildning på något av de
husmöten som skedde under år 2008. Några förvaltningar lämnade in jämställdhetsplaner, men de
flesta gjorde det inte.
Målet var också att skapa en arbetsorganisation och arbetsförhållanden/arbetsmiljö som inte innehöll
hinder för att ha både manliga och kvinnliga anställda. Samtliga anställda skulle också känna till
kommunens erbjudande om friskvård, samt att behovet av omklädningsrum för både kvinnor och
män skulle tillgodoses. Enligt enkäten kände inte alla till erbjudandet om friskvård, men behoven av
omklädningsrum tillgodosågs på flera förvaltningar.

Runt frukostbordet på förskolan Hasselbol hörs barnens röster tydligt:
– Min pappa har jour, berättar Viliam Larsson för sina kamrater.
–Va, har han kjol, utbrister Julia Grundtjernlien.
– Nej, det går inte. Pappor kan inte ha kjol, säger Alice Bergström.
– I alla fall inte min pappa, det passar inte till hans tröja, fortsätter hon.
Förskollärare Eva Söderberg och Ida Lindberg tycker att det är
intressant att höra barnens funderingar. Sedan åtta månader arbetar
personalen dagligen med att leda barnen mot ett jämställt tänkande.
Hasselbol är en av två förskolor i Sunne som deltar i Skolverkets projekt
Jämställdhet och kunskap. Syftet är att utveckla jämställdhetstänkandet
och språket.
– Projektet går ut på att lära barnen att alla, oavsett kön, har samma
rättigheter och skyldigheter, säger Eva Söderberg
Hon förklarar hur personalen går till väga.
– Eftersom de här barnen är så unga så talar vi inte om begreppet i sig.
I stället pratar vi med barnen och ifrågasätter vissa.
Agerar ni annorlunda nu?
– Vi har blivit mer uppmärksammade på hur vi lyssnar på barnen. När
vi lyssnar med intresse på barnens funderingar så för det barnen och
oss vuxna vidare i arbetet med jämställdhet.

Jämställdhetsaspekten är tänkt att genomsyra hela förskoleverksamheten. På Hasselbol arbetas det dagligen med att
leda barnen mot ett jämställt tänkande, allt från litteraturinköpen till lokalens inredning påverkas.
Referens: Se sista sidan, not 3.
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Utbildning och kompetensutveckling
Ett annat mål har varit att alla anställda skulle ha en kompetensutvecklingsplan och årliga
utvecklingssamtal. I enkäten som skickades ut år 2009 svarade 59 procent av männen och 47 procent
av kvinnorna att de inte haft något samtal om kompetensutveckling med deras chef. Detta måste
kommunen arbeta vidare med.

Trakasserier
Målet var att ingen medarbetare inom Sunne kommun ska känna sig utsatt för sexuella trakasserier
och att alla anställda skulle känna till kommunens policy och handlingsplan för sexuella trakasserier.
Av enkäterna framgår det att policyn om sexuella trakasserier måste synliggöras på ett sådant sätt att
den når betydligt fler än vad som varit fallet hittills. 63 procent av männen respektive 69 procent av
kvinnorna känner inte till policyn.

Föräldraskap och arbete
Målet var att underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Det
skulle göras genom att arbetsledaren informerade om rättigheter, uppmuntrade manliga anställda,
bjuda in föräldralediga till APT (arbetsplatsträff) mm. Enligt enkäterna har män tagit ut vård av barn i
betydligt större omfattning sedan år 2006.

Påståenden att reflektera över!











Familjen blir mer jämställd om varje uppgift i hushållsarbetet utförs av den som tycker det är
roligt eller är duktig på just det som ska göra
En jämställd relation gör oss till bättre föräldrar

Under barnets första år grundläggs många mönster i föräldrarnas relation
Att låta pappan flaskmata är det bästa sättet att göra pappan mer delaktig i omvårdnaden
om barnet.
Jämställdheten i familjen har betydelse för jämställdheten i samhället.
Om båda föräldrarna är föräldralediga lika mycket blir relationen och familjelivet mer
jämställt.
Diskussionen kring föräldraförsäkringen kretsar ofta kring vad familjen vinner på att båda
föräldrarna är hemma med sina barn.
Jämställdhet i familjelivet handlar om att avlasta varandra.
Jämställdhet är ett aktivt val.
Referens: Se sista sidan, not 4.
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Rekrytering
Utifrån enkätfrågorna som delats ut år 2007 och år 2009, kan vissa tendenser utläsas. Ett av
kommunens mål har varit att öka andelen heltidstjänster med fem procent. Från år 2006 till år 2007
ökade heltidstjänsterna med totalt fyra procent, för att sedan (fram till år 2010) minska med sex
procent. Sett under tidsperioden 2006 – 2010 minskade således andelen heltidstjänster med två
procent. I år, 2013 arbetar 62 procent av kvinnorna heltid, medan 82 procent av männen arbetar
heltid. Detta medför att kvinnornas heltidstjänster ökat med åtta procent och männens minskat med
en procent.
Enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) mätningar ligger Sunne dock i topp, år 2010 låg
sysselsättningsgraden i kommunen på 75,6 procent.

Män
Kvinnor

2006 (%)
83
54

2007
86
55

2010
81
54

2013(%)
82
62

Tabellen visar hur stor andel av männen respektive kvinnorna som arbetar heltid. Målet om att öka
andelen heltidstjänster för kvinnor med fem procent fram till år 2009 uppnåddes inte, men år 2013
har andelen ökat med åtta procent från år 2006.
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Jämställdhets och mångfaldsplan 2013- 2016
Övergripande mål
Alla anställda inom Sunne kommun skall ha samma rättigheter och skyldigheter, ingen ska därmed
utsättas för diskriminering. Jämställdhet och jämlikhet innebär att vi alla är lika mycket värda och att
det inte spelar någon roll vad vi har för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Mångfald och jämlikhet har en positiv inverkan inom alla typer av verksamheter och är något som
bör eftersträvas.
Sunne kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av en värdegrund där alla ska behandlas
och bemötas lika, mångfald skall genomsyra alla verksamheter.
Ansvarig för nedanstående åtgärder är närmaste chef. Uppföljning av denna plan ska ske årligen av
jämställdhetsgruppen.
På kommunens APT (arbetsplatsträffar) finns jämställdhet med som obligatorisk punkt.

1. Arbetsförhållanden
Mål
Att skapa en arbetsorganisation och arbetsförhållanden/arbetsmiljö där alla medarbetare trivs. Det
skall inte finnas några hinder för arbetstagare med annan sexuell läggning, religion eller annan
trosuppfattning, kön, eller etnicitet.
Åtgärder




Aktiv information om friskvård på jobbet, arbetsledaren ska också ta upp frågan på RUS
(resultat- och utvecklingssamtal, där lönesamtal också ingår) och APT.
Sunne kommun arbetar för att främja de anställdas möjlighet att varva arbetsliv med privatliv
genom att jobba med en systematisk modell som kallas Balansa, med vilken målet är hållbar
arbetsmiljö
I handlingsplaner för verksamhetsutveckling ingår arbetsmiljöarbete för att säkerställa en bra
verksamhet och goda arbetsförhållanden. I dagsläget finns t.ex. behov av arbetsrum,
vilorum/bönerum

2. Förvärvsarbete och föräldraskap
Mål
Arbetsgivaren ska möjliggöra för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
Åtgärder




Alla medarbetare ska informeras av arbetsledaren om viktiga rättigheter som gäller vid
föräldraledighet och vård av barn.
Föräldralediga ska som alla anställda erbjudas RUS- samtal, samt få ta del av friskvårdserbjudanden.
Möten ska förläggas på tider som inte krockar med hänsyn till lämning och hämtning av barn.
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3. Trakasserier och repressalier
Mål
Kommunen ska förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller andra
repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller
för sexuella trakasserier. Kommunen godtar inte att det förekommer trakasserier av något slag.

Åtgärder



Chefer och arbetsledare ansvarar för att arbetsmiljön skall vara av sådant slag att den motverkar
trakasserier och repressalier.
Öka medvetenheten bland arbetstagarna, genom att chefer och arbetsledare informerar om
kommunens policy och handlingsplan mot trakasserier.

4. Rekrytering
Mål
Alla skall ha möjlighet att söka lediga anställningar hos Sunne kommun, religion eller annan
trosuppfattning, kön eller etnicitet ska inte påverka beslutet. Vid rekrytering ska en mångfald
eftersträvas inom kommunens alla verksamheter.

Åtgärder




Chef och arbetsledare ska uppmuntra till otraditionella yrkesval.
Vid anställningsintervjuer skall båda könen vara representerade om de finns med i det slutliga
urvalet.
Annonsering av tjänster ska utformas så att de känns attraktiva för alla, oavsett kön, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning

5. Utbildning och kompetensutveckling
Mål
Samtliga anställda ska ha RUS-samtal, där en kompetensutvecklingsplan ska finnas. RUS-samtalet
ska genomföras i sin helhet. Arbetsgivaren ska genom utbildning och kompetensutveckling främja en
jämn fördelning mellan de båda könen inom alla verksamheter.

Åtgärder




Alla anställda ska ha RUS-samtal minst en gång per år.
Samtliga anställda ska ha en kompetensutvecklingsplan. Denna ska utgå från verksamhetens och
individens behov och inte påverkas av könstillhörighet.
Det underrepresenterade könet ska stimuleras till att testa nya arbetsområden.
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6. Löner
Var tredje år ska också en lönekartläggning göras. Sunne kommun har en lön- och lönesättningspolicy som kommunen arbetar efter.

Mål
Kommunens mål är att lönediskriminering inte ska förekomma.

Åtgärd
Osakliga och oskäliga löner som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning ska upptäckas och åtgärdas.

Referenser:
1 http://jamstall.nu/varfor/vinster-med-jamstalldhet/
2 http://www.vannas.se/Sve/Filarkiv/Kommunfakta%20och%20Organisation/diskussion.pdf
3 http://nwt.se/sunne/article1301086.ece
4 http://jamtforaldraskap.nu/ngra-pstenden-om-jmstlldhet/

