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Jämställdhets- och mångfaldsplan 2021-2024 
  
Töreboda kommun ska vara en arbetsplats där människor känner sig 
välkomna och väntade, oavsett vem de är. Jämställdhet och mångfald i 
arbetslivet handlar om att alla ska ha lika värde och lika möjligheter när det 
gäller anställningsvillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Töreboda 
kommun har ett ansvar att bedriva jämställdhets- och mångfaldsarbetet på 
ett sätt som ger märkbara resultat. Grunden för detta arbete är 
diskrimineringslagstiftningen.  

Syfte och övergripande mål  

Syftet med planen och valet av åtgärder är att dessa ska resultera i ett antal 
realistiskt genomförbara aktiviteter, som ska leda till verkliga förändringar, 
inte enbart utifrån direkt mätbara resultat, utan även sådant som kan vara 
svårt att mäta, som attityder och värderingar. För närvarande kan vi mäta 
hur sammansättningen bland medarbetarna avseende kön och ålder ser ut, 
vilket redovisas i kommunens årsredovisning. Däremot har vi svårt att säga 
något om läget vad avser mångfaldsbegreppet, det vill säga etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, könsöverskridande uttryck eller identitet. Frågan är vad 
kommunen som arbetsgivare vill uppnå.  

Då det är svårt att sätta konkreta mätbara mål på alla aspekter av 
jämställdhet och mångfald, måste den huvudsakliga inriktningen vara att 
Töreboda kommun verkar för och skapar förutsättningar för en 
likabehandling av alla medarbetare och att ingen ska behöva bli utsatt för 
diskriminering. Denna plan utgör grunden i detta arbete.  

Ansvar  

Varje chef ansvarar för att planen presenteras på arbetsplatsträffar och att 
arbetet med jämställdhet och mångfald hålls levande och utgör en del av det 
dagliga arbetet. Information om hur kommunen arbetar med dessa frågor ska 
också utgöra en del av kommunens introduktion av nya medarbetare.  

All diskriminering, oavsett form, ska motverkas. Detta ska ske genom ökade 
kunskaper som kan förändra och medvetandegöra attityder, värderingar och 
strukturella skillnader.  
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De fem delområden som planen omfattar:  

• arbetsförhållanden,  

• förvärvsarbete och föräldraskap,  

• trakasserier,  

• kompetensförsörjning samt  

• löner,  

 

överensstämmer till stor del med de områden som kan utläsas ur CEMR-
deklarationen för jämställdhet, artikel 11 om arbetsgivarrollen. Några av de 
områden som nämns i deklarationen, artikel 11 arbetar kommunen redan 
med idag. Även de förslag på indikatorer som tas upp i Handledning till 
genomförande av CEMR-deklarationen har beaktats, framförallt avseende 
delområde löner.  

Avgränsning  

Jämställdhets- och mångfaldsplanen i Töreboda kommun utgår enbart från 
arbetsgivarperspektivet.  

Metod 

Jämställdhets- och mångfaldsplanen har i samband med revisionen 
behandlats i Centrala samverkansgruppen. 
 

Planen följs upp årsvis. 
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Arbetsförhållanden  

Arbetsmiljön ska anpassas så långt det går så att alla, oavsett vem de är, har 
möjlighet att arbeta i Töreboda kommun. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
ska utgöra en naturlig del av kommunens samtliga processer, möten och 
beslut. 
 
4 § 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.  

 
Nuläge  

Töreboda kommun har en utvecklad struktur för det systematiska  
Arbetsmiljöarbetet och en årsplan för detta finns framtagen. Denna 
uppdateras årligen. Dokumentation och uppföljning sker från 2021 i Stratsys 
SAM-modul 
 
Under 2020 låg frisknärvaron på 92,7 % i kommunen. Medarbetarenkäten som 
genomfördes hösten 2020 visar att 77% av medarbetarna upplever att de har en 
god hälsa (jämfört med 66 % i den föregående planen). 68% anser att 
arbetsgivaren arbetar hälsofrämjande.  
 

 

Önskvärt resultat  
 

     

Andelen medarbetare som är nöjda med kommunen som arbetsgivare 
ska öka.  
Åtgärd: Samtliga chefer ska arbeta med resultatet av den medarbetar-
undersökning som genomfördes hösten 2020. Arbetet följs upp 2021 
 

     

Andelen medarbetare som upplever att de har en bra hälsa ska öka.  
Åtgärd: Hälsoperspektivet och den enskildes ansvar för sin hälsa och 
tjänstbarhet ska belysas vid introduktion av nya medarbetare och vid 
medarbetarsamtal. Regelbundna hälsoanalyser syftar till att fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa hos såväl medarbetare som arbetsgrupp. Hälsosamtal med 
företagssköterska erbjuds vid behov. De friskvårdsaktiviteter kommunen 
erbjuder ska vara kända av alla.  
 

     

Alla medarbetare ska ha en bra arbetsplats ur såväl fysisk, som  
social och organisatorisk synvinkel.  
Åtgärd: Kommunens chefer ska ha en god kunskap om vad som skapar en god 
arbetsplats. Arbetsmiljön ska belysas som en naturlig del i verksamheten, varje 
medarbetare ska känna till sina rättigheter och skyldigheter, det ska finnas en 
regelbunden dialog i arbetsgrupperna där behoven lyfts och åtgärder tas fram. 
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Medarbetarnas olika förutsättningar för att utföra sitt arbete  
ska uppmärksammas och åtgärdas så att frisknärvaron ökar. 
 
 

Föräldraskap och förvärvsarbete  
 
Töreboda kommun ska underlätta för föräldrar att förena arbete med 
föräldraskap. 
 
5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap.  

 

Nuläge  
Arbetsgivaren har utifrån den föregående planen arbetat för att medarbetare 
inte ska uppleva att det är svårt att förena förvärvsarbete och föräldraskap, 
exempelvis genom att möten förläggs tidigt eller sent under arbetsdagen.   
 
Möjlighet finns för alla föräldrar att få önskad tjänstledighet som passar  
familjens situation. Det är dock viktigt att den som är föräldraledig ges  
möjlighet att behålla kontakten med arbetsplatsen 

 

 

Önskvärt resultat  
Föräldrar med barn inom barnomsorg ska ha möjlighet att delta på möten på  
sin arbetsplats. 
Åtgärd: Den som kallar till möte ska fortsätta undvika att lägga dem tidigt eller 
sent på dagen. 
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Trakasserier  
 
Trakasserier eller kränkande särbehandling ska inte förekomma i Töreboda 
kommun.  
 
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.  

 

Nuläge  
Den undersökning som genomfördes 2020 visar att 7 % av 
medarbetarna anser att de under den senaste 12-månadersperioden vid något 
tillfälle blivit utsatt för trakasserier av någon chef eller medarbetare. 79 % 
anger att de vet vem de ska vända sig till om de blivit utsatta. 
 
Önskvärt resultat  
 

Trakasserier ska inte förekomma i Töreboda kommun.  
 

Kommunens rutiner för att hantera kränkningar ska vara känt hos alla 
anställda. 
 
Alla ska veta vem de ska vända sig till om de upplever att de blivit utsatta för en  
kränkning eller trakasserier. 
 

 

Åtgärd: Kommunens chefer ska använda det APT-material om kränkande 
särbehandling och trakasserier som utgör en del av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Alla nyanställda ska ta del av kommunens 
introduktionsmaterial och få information om kommunens syn på kränkande 
särbehandling och trakasserier samt hur kommunen arbeta med detta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenterad [PJ1]: Jfr medarbetarenkäten 
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Kompetensförsörjning  

Töreboda kommun ska aktivt arbeta för att personalsammansättningen och 
villkoren i anställningen, oavsett befattningsnivå, är jämställd och speglar 
mångfalden i samhället. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska prägla 
hela rekryteringsprocessen.  
 

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 

omständigheterna i övrigt.  
 

Nuläge  
85 % av kommunens medarbetare är kvinnor. I de stora yrkeskategorierna i 
kommunen är de flesta medarbetarna kvinnor, exempelvis undersköterskor, 
lärare i grundskolan tidiga åldrar samt inom barnomsorgen. Det är dessutom 
inom några av dessa yrkeskategorier som deltidsanställningar är vanligast 
förekommande.  
 
Önskvärt resultat  
 

Åtgärd: Inom Vård och omsorg är målet delvis uppnått, det vill säga att de som 
vill ha högre sysselsättningsgrad har fått det. Under det fortsatta arbetet med 
implementeringen av Heltid som norm enligt kollektivavtalet med Kommunal, 
arbetar projektgruppen med olika alternativ till de anställningar kommunen 
erbjuder idag. Det gruppen tittat på är bland annat helgtjänstgöring, treskift och 
korttidspooler riktade mot vissa målgrupper. Projektet möjliggör för 
kombinationstjänster mot andra områden i kommunen. 
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Löner  

Inga osakliga löneskillnader ska förekomma i Töreboda kommun. 

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och 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, och - 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 som 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.  

Nuläge 
En lönekartläggning genomfördes 2020. Som underlag finns statistik från 
övriga Skaraborgskommuner. 
Lönekriterier ses över årligen i samverkan med fackliga representanter. 
 
Önskvärt resultat. 
Löneskillnader mellan män och kvinnor som utför likvärdigt arbete ska inte 
förekomma. 
Åtgärd: Vid löneförhandlingar ska skillnader i lön inte vara relaterat till kön. 
Lön ska sättas utifrån samverkande kriterier. 
 
Avvikelser i medellön mellan yrkesgrupper inom samma kategori ska kunna 
förklaras. 
Åtgärd: Vid löneförhandling ska skillnader i lön utredas och förklaras. 
 
Alla medarbetare ska känna till vilka kriterier som används vid lönesättning 
och skillnader i lön ska kunna motiveras. 
Åtgärd: Alla medarbetare ska informeras om kommunens lönekriterier samt 
lönekartläggning. Detta ska informeras i samband med lönesamtal och 
löneförhandling. 
 

Kommenterad [PJ2]: APT-material om lön ska kompletteras. 


