
 
 Datum  
 2019-04-15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Likabehandlingsstrategi 

 
 

Antagen av kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av: 
Kommunstyrelsen  
§ 116/2019, 2019-06-04 

Dokumentnamn: 
Likabehandlingsstrategi  

Ärendebeteckning: 
Kst/2018:577   

Dokumentägare: 
Personalavdelningen 

Dokumentansvarig: 
Personaldirektör 

Publiceras: 
Örnkom 

Ersätter dokument: 
Likabehandlingsstrategi 
2015-2018 

Revideras: 
2022 

Utvärderas: 
Årligen 

Relaterade dokument:  
Personalpolicy med tillhörande strategier samt riktlinje 
Målgrupp:  
Alla anställda inom kommunen 



 
 Datum  
 2019-04-15 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING .................................................................................................................................................... 2 

1.1 OMFATTNING ...................................................................................................................................................... 2 

1.2 DEFINITIONER ..................................................................................................................................................... 2 

2. LIKABEHANDLINGSSTRATEGI ................................................................................................................. 3 

2.1 UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................................................. 3 

3. BESKRIVNING AV LIKABEHANDLINGSARBETET ................................................................................ 4 

4. MÅL FÖR LIKABEHANDLINGSSTRATEGI .............................................................................................. 5 

4.1 ARBETSFÖRHÅLLANDEN ..................................................................................................................................... 5 

4.2 LÖNER OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR ...................................................................................................... 6 

4.3 REKRYTERING ..................................................................................................................................................... 7 

4.4 UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING........................................................................................................ 8 

4.5 MÖJLIGHETER ATT FÖRENA ARBETE OCH FÖRÄLDRASKAP .................................................................................. 9 

5. REFERENSER ...............................................................................................................................................10 

 

  



 
 Datum  
 2019-04-15 
 

 
 

1. INLEDNING 
Örnsköldsviks kommun ser olikheter som en tillgång. Medarbetare kompletterar och 
berikar varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Olikheter ger oss bättre 
förutsättningar att möta medarbetares och medborgares behov.  
Vi ska ha ett integrerat mångfaldsperspektiv och uppfattas som en attraktiv arbetsplats 
med rättvisa och trygga villkor, där jämställdhet är integrerat i den dagliga verksamheten. 
Kommunen främjar likabehandling och arbetar systematiskt utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. 
Det övergripande målet är att medarbetare och blivande medarbetare ska kunna vara 
trygga i att bli likvärdigt bemötta. Vårt bemötande ska präglas av respekt för individen 
och lika rättigheter ska vara norm. Örnsköldsviks kommun har nolltolerans mot all 
diskriminering.  

1.1 Omfattning  
Likabehandlingsstrategin utgår från ett arbetsgivarperspektiv och omfattar samtliga 
förvaltningar (nämnder), medarbetare, den som efterfrågar eller söker ett arbete, den som 
söker eller gör praktik, den som hyrs in eller lånas in för att arbeta.  
Omfattas görs även gravida eller föräldralediga medarbetare samt föräldralediga som 
söker arbete inom kommunkoncernen samt deltidsarbetande medarbetare och 
medarbetare med tidsbegränsad anställning. 
För barn och elever inom förskola eller skola i Örnsköldsviks kommun finns särskild 
likabehandlingsplan. 

1.2 Definitioner 
I Örnsköldsviks kommun sammanfattas arbetet med jämställdhet, jämlikhet, mångfald 
och mänskliga rättigheter med begreppet likabehandling.  
Likabehandling för oss innebär att alla människor ska ha lika eller likvärdiga möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund eller 
ej. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas likadant.  
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2. LIKABEHANDLINGSSTRATEGI 
Strategiskt arbete med likabehandling innebär att både den politiska och verkställande 
verksamheten på alla nivåer och inom alla områden ska ha ett likabehandlingsperspektiv. 
Kommungemensamma riktlinjer, regler, rutiner och arbetssätt för att främja 
likabehandling ska utgå från personalpolicy och denna strategi.  
Syftet är att likabehandlingsarbetet får en långsiktig, systematisk och samlad hantering 
enligt diskrimineringslagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

2.1 Utgångspunkter  
• Likabehandlingsstrategin innehåller ansvar, rättigheter och skyldigheter som 

arbetsgivare och medarbetare har enligt gällande lagstiftning.  

• Särskild handlingsplan för jämställdhet i Örnsköldsviks kommun som berör 
samtliga medarbetare och medborgare ska tas fram 2018-2020 som en följd av 
kommunens antagande av den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män (CERM). 

• Örnsköldsviks kommun ska arbeta med Sveriges kommuners och landstings 
arbetssätt ”Modellkommuner” för att integrera jämställdhet i kommunstyrelsen 
och i verksamhetsledning. 
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Diskrimineringsgrunder 

 Kön 

     Könsidentitet eller könsuttryck 

         Etnisk tillhörighet 

           Religion eller annan trosuppfattning 

         Funktionsnedsättning 

     Sexuell läggning 

Ålder 

Samverkan 

3. BESKRIVNING AV LIKABEHANDLINGSARBETET 
Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen, DL. Diskriminering innebär 
förenklat att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande 
tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är former av 
diskriminering. 
En särskild bestämmelse för offentliga sektorn finns i DL om förbud mot diskriminering 
när offentligt anställda möter allmänheten. Förbudet gäller framförallt hur medarbetare 
bemöter allmänheten när de ger upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp. 
 
Diskrimineringslagen anger att arbetsgivaren ska genomföra ett fortlöpande arbete i fyra 
steg: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Det är i princip samma steg som i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta arbetssätt 
används inom följande fem områden, som strategin såväl som lagen utgår ifrån: 
arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering, befordran och 
kompetensutveckling samt föräldraskap. 
Inom varje område beskrivs det målinriktade arbetet för att aktivt främja likabehandling 
och det förebyggande arbetet för att motverka risker för diskriminering och kränkningar 
arbetslivet. Örnsköldsviks kommun är också skyldig att främja en jämn könsfördelning – 
även på ledande positioner samt att genomföra årliga lönekartläggningar (se riktlinje för 
lönepolitik). 
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4. MÅL FÖR LIKABEHANDLINGSSTRATEGI 

4.1 Arbetsförhållanden 
Mål: att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt och organisatoriskt sund och inkluderande 
arbetsplats för alla medarbetare. 
Kommunen arbetar för en god och säker arbetsmiljö. Medarbetare och chefer har ett 
gemensamt ansvar att främja lika rättigheter och möjligheter samt att aldrig acceptera att 
någon utsätts för diskriminering eller kränkningar. Ett inkluderande bemötande ska vara 
norm. Arbetsmiljö och arbetsförhållanden ska utformas så långt det är möjligt så att den 
lämpar sig för alla medarbetare. 

Inriktning  Syfte, mål Ansvar, 
samverkan 

Uppföljning, 
arbetssätt 

Färdigställa och 
implementera en rutin för 
diskriminering. 

Blir tydligare för 
chefer/ medarbetare 
hur de ska agera vid 
diskriminering.  

Personal-
avdelningen  

Följa det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Kontinuerliga dialoger om 
hur normer, språkbruk, 
förhållningsätt påverkar ett 
inkluderande bemötande.  

Synliggöra hur normer 
påverkar människor.  
Främja ett gott 
bemötande.  

Chef 
Medarbetare 

Utvecklings-
samtal 
APT 

Ovälkommet bemötande 
inom diskriminerings-
grunderna ska rapporteras, 
utredas och följas upp. 

Alla människor har 
rätt till personlig 
integritet.  
 

Chef Rutin för 
diskriminering 

Tillsätta ett 
förvaltningsövergripande 
forum för 
jämställdhetsfrågor. 

Informations- och 
kunskapsspridning 
inom organisationen.  

Förvaltning Arbete och 
uppföljning sker i 
arbetssättet 
”Modellkommun”. 

 
4.1.1 Uppföljning av arbetsförhållanden 
Medarbetarenkät genomförs för närvarande årligen och följer upp arbetsförhållanden från 
organisatorisk nivå till enskild arbetsplatsnivå. Personalavdelningen ansvarar för 
sammanställning och presentation av resultatet, medan förvaltningarna ansvarar för 
verksamhetens resultat.  
Allmän skyddsrond genomförs årligen och följer upp fysisk, organisatorisk och social 
arbetsmiljö som inkluderar diskriminering och kränkningar enligt Diskriminerings-lagen. 
Samtliga ärenden som rör diskriminering och som kommer chefen tillkänna ska 
dokumenteras, utredas och följas upp. Årliga utvecklingssamtal är också ett tillfälle för 
uppföljning av arbetsförhållanden. 
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4.2 Löner och andra anställningsvillkor 
Mål: lön och löneförmåner ska vara likartad mellan kommunens lika och likvärdiga 
arbeten.  
Skillnader i lönesättning på grund av diskrimineringsgrunderna ska inte förekomma. 
Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som 
samverkar nära medarbetarna och med de fackliga organisationerna.  
Vi ska ha en gemensam och förankrad lönepolitik som ett effektivt styrmedel för att 
uppfylla verksamheternas mål och för att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och 
behålla medarbetare. 

Inriktning Syfte, mål  Ansvar, 
samverkan 

Uppföljning, 
arbetssätt 

Lönekartläggning och 
analyser görs årligen. 
Vid varje nyanställning 
följs kommunens 
löneprocess. 

Genom att 
uppmärksamma, åtgärda 
och förhindra osakliga 
löneskillnader främjas 
likvärdiga 
anställningsvillkor. 

Personal-
avdelning 
Chef  
 

Löne-
kartläggning 
 
Löneprocess 

Ny arbetsvärdering görs i 
samverkan med 
arbetstagarparten. 
 

Säkerställa att 
kommunen har 
jämställda arbeten som 
bedöms lika eller 
likvärdigt. 

Personal-
avdelningen 
Fackliga 
företrädare 
 

Löne-
kartläggning 

Förvaltningarnas 
handlingsplaner för heltid 
ska genom sina aktiviteter 
och uppföljning bidra till 
att nå målen för heltid. 

Redan anställda ska få 
möjlighet att arbeta mer 
och heltid. 

Förvaltning 
Samverkans-
kommitté 
Chef 
Medarbetare 

Förvaltningarnas 
handlingsplaner 
för heltid 

4.2.1 Uppföljning av löner och andra anställningsvillkor 
All undersökning, analys och uppföljning av löner och andra anställningsvillkor sker 
endast på strukturell och kollektiv nivå, ej för enskilda individer.  

Uppföljning av genomförda lönesamtal och upplevelsen av kvalitén av lönesamtalet sker 
i medarbetarenkät samt i dialog med arbetstagarpart. Uppföljning av lönenivåer och 
löneutfall mellan kvinnor och män sker i lönekartläggningen. 

Intresseanmälan för höjd sysselsättningsgrad samt erbjudande av ledigt arbete ska 
dokumenteras i verksamheten. 
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4.3 Rekrytering  
Mål: en enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess ska användas inom alla 
förvaltningar. 
För framgångsrik kompetensförsörjning vill Örnsköldsviks kommun skapa förut-
sättningar för inkluderande rekrytering som innebär att vi kan attrahera alla människor. 
Verksamhetsförändringar och mål styr vilken kompetens som kommer att behövas 
jämfört med den kompetens som redan finns i organisationen. 
Genom att följa rekryteringsprocessen kvalitetssäkrar vi våra rekryteringar, säkerställer 
likabehandling och ger ett välkomnande bemötande.  

Inriktning  Syfte, mål  Ansvar, samverkan Uppföljning, 
arbetssätt 

Verksamheterna ska ha 
ett positivt 
förhållningssätt att 
introducera och ta 
emot medarbetare med 
behov av omplacering. 

Ett gott bemötande gör 
kommunen till en 
attraktiv arbetsgivare 
samt tryggar 
kompetensförsörjning. 

Chef 
Personalavdelningen 
 

Enligt 
Örnsköldsviks 
kommuns 
rehabiliterings-
process. 

Rekrytering och 
tillsättning av tjänster 
ska vara inkluderande 
samt eftersträva jämn 
könsfördelning.  

Mål: Könsfördelningen 
på arbetsplatserna ska 
vara jämnt fördelad. 

Chef 
Personalavdelningen 

Rekryteringssy
stemet 

Vid nyanställning 
tillsvidare ska 
heltidsanställning vara 
norm. 

Främja jämställdhet 
mellan kvinnor och 
män. 
Tillgång till 
kompetens. 
Vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Förvaltning 
Chef  
Personalavdelningen 

Följa 
Örnsköldsviks 
kommuns 
rekryteringspr
ocess. 

4.3.1 Uppföljning av rekrytering 
I förvaltningarnas arbete med aktiva åtgärder ingår det att undersöka, analysera och följa 
upp vilka hinder som föreligger för att ge alla lika möjligheter att söka lediga befattningar 
och möjlighet till befordran.  
Heltidsanställning vid nyanställning följs upp i kommunens rekryteringssystem. 
Kommunen följer årligen upp i GPS med stöd av SCB hur medarbetarnas etnicitet 
avspeglar kommunen som boendeplats. 
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4.4 Utbildning och kompetensutveckling 
Mål: Örnsköldsviks kommuns chefer ska ha kompetens att bedriva ett aktivt arbete med 
fokus på diskriminering och likabehandling. 

Medarbetarna ska känna till likabehandlingsstrategin och diskrimineringslagen. Kunskap 
och insikt om attityder, värderingar och normer ska genomsyra organisationen och bidra 
till att skapa en attraktiv arbetsplats, men också prägla vårt arbetssätt och bemötande 
gentemot alla som kommer i kontakt med Örnsköldsviks kommun. Arbetet ska fokusera 
på såväl kommunen som arbetsplats som på mötet med medborgare. 

För att möta framtida utmaningar är det av vikt att alla medarbetare förstår 
verksamhetens mål. Genom regelbundna kontakter bygger chefer en grund där varje 
medarbetare får ett bra bemötande och kan känna sig trygg. Utvecklingssamtalet ska 
bygga på att klargöra hur alla efter bästa förmåga kan bidra till verksamhetens 
utveckling. 
Varje medarbetare ska förstå vikten av att arbeta med och för människor. 

Inriktning  Syfte, mål Ansvar, 
samverkan 

Uppföljning, arbetssätt 

Chefer ska ha 
normkritisk 
kompetens 
inom 
diskriminering, 
jämställdhet och 
likabehandling. 

Synliggöra hur normer 
påverkar alla 
människor.  
Främja ett gott 
bemötande.  
 

Personal-
avdelningen 

Områdena ingår i 
chefsutbildningarna samt 
arbetsmiljöutbildningen. 
 
Verksamhetsplanering 
Verksamhetsuppföljnings
system 

Lärande 
processer om 
likabehandling, 
normer, hbtq-
frågor 
uppmuntras 
aktivt i 
verksamheterna. 

Synliggöra hur normer 
påverkar alla 
människor.  
Främja ett gott 
bemötande.  
 

Chef 
Förvaltning 
Personalavdelni
ng 
 

Verksamhetsplanering 
Verksamhetsuppföljnings
system 

4.4.1 Uppföljning av utbildning och kompetensutveckling 
Analys, åtgärder och uppföljning om vilka medarbetare som får ta del av utbildningar och 
annan kompetensutveckling i enlighet med DL sker i förvaltningarna. För det arbetet 
stödjer personalavdelningen förvaltningarna med en rutin för genomförande (se 
kompetensförsörjningsstrategin). 
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4.5 Möjligheter att förena arbete och föräldraskap 
Mål: Örnsköldsviks kommun ska främja att medarbetare i lika stor utsträckning kan 
förena förvärvsarbete med föräldraskap.  
En medarbetare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig är 
skyddad i lag mot en behandling som medför en skada eller nackdel för medarbetaren. 
 Undersökning och analys ska omfatta frågan hur verksamheten fungerar för den som är 
förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap. 

Inriktning  Syfte, mål Ansvar Uppföljning, 
arbetssätt 

Främja ett likvärdigt 
uttag av 
föräldraledighet och 
vård av barn för 
vårdnadshavare. 

Jämställda 
arbetsplatser. 
Attraktiv arbetsgivare. 
God arbetsmiljö. 

Chef  
 

Verksamhetsplanering 

Arbetsmöten förläggs 
klockan 08 - 16 på 
vardagar, så långt det 
är möjligt i berörda 
verksamheter. 

Underlätta för 
vårdnadshavare att 
förena arbete och 
föräldraskap. 

Chef  Verksamhetsplanering 
APT 

4.5.1 Uppföljning av möjligheter att förena arbete och föräldraskap. 
Strategin kräver att varje chef tar ansvar för hur detta kan göras på just sin arbetsplats. I 
samband med verksamhetsplanering kan aktiviteter tas fram och de följs upp 
nästkommande år. 
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5. REFERENSER 
 

• Örnsköldsviks kommuns personalpolicy, kompetensförsörjningsstrategi, 
arbetsmiljö- och hälsostrategi samt riktlinje för lönepolitik. 

• Örnsköldsviks kommuns gemensamma process för styrning (GPS), budgetdirektiv 
och värdeord  

• Diskrimineringslagen (DL) 
• Arbetsmiljölag (AML) 
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)  
• Föräldraledighetslag (FL)  
• Socialförsäkringsbalk (SBF) 
• Svensk författningssamling (SFS) 2002:293 lag om förbud mot diskriminering av 

deltidsarbetande samt tidsbegränsad anställning.   
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