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Sammanfattning 

Säffle kommuns jämställdhetsarbete styrs av kommunens Jämställdhetspolicy. I 

den belyses de 3 områden som återfinns i Diskrimineringslagens tredje kapitel. 

Jämställdhetsplanens syfte är att planlägga arbetet med åtgärder som ska uppfylla 

lagens krav och de mål som formulerats efter dessa krav. 

Som ytterligare en markering av frågans betydelse har kommunen anslutit sig till 

Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi ”Ett jämställt Värmland” för att kunna utbyta 

erfarenheter och öka samverkan mellan kommunerna i Värmland kring 

jämställdhet. Anslutningen ger också tillgång till goda exempel, stöd och 

handledning i jämställdhetsarbetet. 

Tidigare i jämställdhetsarbetet har en jämställdhetskommitté funnits. Dess 

uppgifter har tagits över av det centrala samverkansrådet, som även har rollen 

som arbetsmiljökommitté. Förutom att fråga personalenheten efter handledning i 

ärenden av denna sort, kan det finnas ytterligare vägledning här: 

 

 Säffle kommuns policy mot diskriminering: ”Policy och handlingsplan 

mot kränkande särbehandling inom Säffle kommun.” 

 Säffle kommuns föräldrapolicy: ”Föräldrapolicy: Att förena föräldraskap 

och förvärvsarbete inom Säffle kommun.” 

 Säffle kommuns personalpolicy: ”Personalpolicy för Säffle kommun.” 

 Säffle kommuns arbetsmiljöpolicy: ”Arbetsmiljöpolicy.” 

 Diskrimineringslagen (2008:567). 

 Föräldraledighetslagen (1995:584). 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

 
 
 
Uppföljning 

Utifrån de mål som följer i planen kommer jämställdhetsarbetet att följas upp 

årligen. Webbenkät skickas ut från personalenheten, och ersätter den gamla 

redovisningen i verksamhetsberättelsen. Webbenkäten följer jämställdhetplanens 

målområden 1-5 och resultatet kommer att visas på kommunens intranät och 

rapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsbokslut. Det sjätte 

målområdet följs upp i varje lönekartläggning som för närvarande genomförs vart 

tredje år. 
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1  Arbetsförhållanden  

1.1 Diskrimineringslagen (3 kap. 4§) 

Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till 

arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 

arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

 

1.2 Kartläggning 

Anställda inom kommunen ska inte på något sätt kunna hindras i sitt arbete på 

grund av någon diskrimineringsgrund.  

 

Antal anställda 2014 Andel Medelssgr
1
 2015 Andel Medelssgr

2 

 Antal % % Antal % % 

Tillsvidareanställda 1 244   91,50% 1265   91,90% 

Kvinnor 1023 82,20% 90,20% 1032 81,60% 90,70% 

Män 221 17,80% 97,30% 233 18,40% 97,00% 

Heltidsanställda 770     804    

Kvinnor 567 73,64%   591 73,51%   

Män 203 26,36%   213 26,49%   

Deltidsanställda 474     461    

Kvinnor 456 96,20%   441 95,66%   

Män 18 3,80%   20 4,34%   

 

I tabellen kan urskiljas att kommunen under perioden har ökat sin arbetsstyrka 

något. Andelen män har ökat, både bland heltidsanställda och deltidsanställda. 

Medelsysselsättningsgraden har ökat lite bland kvinnorna och sjunkit lite bland 

männen. 

 
Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda i procent fördelat på kvinnor resp. män. 

Kön 2013 2014 2015 

Kvinnor 7,76 8,51 9,69 

Män 3,23 3,29 3,33 

Summa 6,9 7,51 8,61 

 

Sjukfrånvaron har ökat för både män och kvinnor. Olika insatser för att stävja 

utvecklingen har startats under 2015. 

                                                      
1
 Medelssgr är en förkortning för medelsysselsättningsgrad.  
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Kommunen har också ett antal erbjudanden gällande friskvård för sina anställda. 

Exempelvis kan anställda få träningskort subventionerat. Alla tillsvidareanställda 

har också gratis inträde i Säffles och Åmåls badhus.  

 

1.2.1 MÅL 1a, 2016-2018 

Arbetsförhållandena (fysiska, psykosociala och organisatoriska) skall vara 

lämpade för både kvinnor och män.  

Åtgärder 

Den fysiska arbetsmiljön skall vara lämpad för båda könen, genom att det skall 

finnas lämplig arbetsplatsutrustning inom respektive verksamhetsområde, såsom 

höj- och sänkbara skrivbord, skyddskläder/skor och verktyg i olika storlekar. 

Ansvarig 

Arbetsledare/chef. 

1.2.2 MÅL 1b, 2016-2018 

Det skall eftersträvas att ge alla anställda möjlighet att få arbeta i den 

sysselsättningsgrad man önskar. 

Åtgärder 

 Då vakans uppstår, pröva möjligheten att höja sysselsättningsgraden för 

övriga anställda som så önskar. 

 Skapa en öppen attityd och arbeta med arbetstidsmodeller i samarbete med 

personalen, vara öppna för nya lösningar av flexibel och/eller individuellt 

anpassad arbetstid då verksamhetens behov tillåter detta. 

Ansvarig 

Arbetsledare/chef i samråd med personalenheten. 

1.2.3 MÅL 1c, 2016-2018 

Medvetandegöra alla anställda om jämställdhets- och mångfaldsfrågor med 

jämställdhetspolicy, jämställdhetsplan och mångfaldspolicy som grund.  

Åtgärder 

 Arbetsgivare och arbetstagare skall inom ramen för sin verksamhet 

bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i 

arbetslivet, genom att gå igenom jämställdhetsplanen på arbetsplatsen. 

 Frågan om jämställdhet ska vara en naturlig del av dagordningen vid 

arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper.  

 Kommunicera jämställdhetspolicy, jämställdhetsplan och mångfaldspolicy 

på arbetsplatsen. 

Ansvarig 

 Respektive förvaltningschef ansvarar för att ett målinriktat arbete bedrivs 

på förvaltningen, för att aktivt främja jämställdheten. 

 Respektive arbetsledare ansvarar för att jämställdhetsplanen gås igenom 

på arbetsplatsen årligen under 2016-2018. 
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 Respektive förvaltning ansvarar för att jämställdhetsfrågor är en naturlig 

del av dagordningen vid arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper. 

2 Förvärvsarbete och föräldraskap 

2.1 Diskrimineringslagen (3 kap. 5 §) 

Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

 

2.2 Kartläggning 

I Säffle kommuns föräldrapolicy föreskrivs det att förena förvärvsarbete med 

föräldraskap ska vara en självklarhet. Inom Säffle kommun ska arbetsvillkoren 

vara sådana att föräldrar oavsett kön kan ta sitt fulla ansvar för barn utan att detta 

lägger hinder i vägen för yrkeskarriären. Erfarenheten att vara förälder ska ses 

som en merit inom kommunen och aldrig behandlas negativt i något avseende.  

 

Varje förälder har inför en föräldraledighet rätt till planeringssamtal med sin chef 

för att diskutera frågor kring exempelvis arbetsuppgifter och arbetstider. 

Föräldraledighet i samband med födsel är semesterlönegrundande i 120 dagar.  

 
 

Föräldraledighet tillsvidareanställda  
Föräldraledighet 

2013-01-01 - 2013-12-31 

Antal 

tillfällen 

Antal 

dagar 

Dagar per 

tillfälle 

Dagar per 

anställd 

Tillfällig föräldrapenning 982 2159,5 2,2 1,7 

Kvinnor 873 1945,3 2,2 1,9 

Män 109 214,2 2 1 

Föräldraledighet 436 11579 26,6 9,2 

Kvinnor  366 10751,5 29,4 10,3 

Män 70 827,6 11,8 3,9 

Föräldraledighet tillsvidareanställda 
Föräldraledighet 

2014-01-01 - 2014-12-31 

Antal 

tillfällen 

Antal 

dagar 

Dagar per 

tillfälle 

Dagar per 

anställd 

Tillfällig föräldrapenning 907 2026,76 2,2 1,6 

Kvinnor 770 1606,86 2,1 1,6 

Män 137 419,9 3,1 1,9 

Föräldraledighet 391 10360,32 26,5 8,3 

Kvinnor  318 10047,93 31,6 9,8 

Män 73 312,39 4,3 1,4 
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Föräldraledighet tillsvidareanställda  
Föräldraledighet 

2015-01-01 - 2015-12-31 

Antal 

tillfällen 

Antal 

Dagar 

Dagar per 

tillfälle 

Dagar per 

anställd 

Tillfällig föräldrapenning 951 1856,4 2,0 1,5 

Kvinnor 806 1625,3 2,0 1,6 

Män 145 231,0 1,6 1,0 

Föräldraledighet 423 12244,6 28,9 9,7 

Kvinnor  310 11672,9 37,6 11,3 

Män 113 571,8 5,1 2,4 

 
Totalt sett så går antal dagar för den tillfälliga föräldraledigheten ner medan antal 

tillfällen gjorde en dipp 2014. Vad gäller de övriga siffrorna är det svårt att se en 

klar trend, men det verkar som om det mesta följer mönstret för antal tillfällen för 

tillfällig föräldrapenning -  dvs siffrorna gjorde en dipp under 2014.  

Statistiken visar dock att det fortfarande är i huvudsak kvinnor som är 

föräldralediga. Säffle kommun uppmanar alla sina anställda och särskilt individer 

på arbetsledande positioner att utnyttja sin föräldraledighet och på så sätt föregå 

med gott exempel. Detta riktar sig i synnerhet till män inom kommunen.  

 

2.2.1 MÅL 2a, 2016-2018 

Underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete 

och föräldraskap. 

Åtgärder 

 Informera arbetsledare i hur man underlättar för arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. 

 Se över innehåll i och förläggning av arbetstiden för anställda med små 

barn, inom ramen för verksamhetens behov. 

 Komma överens om hur information skall ges under ledigheten från 

arbetet, både till de som är partiellt lediga och de som är helt lediga från 

arbetet.  

Ansvarig 

 Respektive förvaltningschef skall ansvara för att informera sina 

arbetsledare i hur man underlättar för arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. 

 Närmaste chef ansvarar för den föräldralediges innehåll i och förläggning 

av arbetstiden samt för hur information skall ges till den föräldraledige 

under dennes ledighet från arbetet. 

 



 
Beteckning 

 
Datum 

 
Utgåva 

 
Sida 

8 
 

 

2.2.2 MÅL 2b, 2016-2018 

För att underlätta för anställda med små barn att kombinera arbete och 

föräldraskap ska arbetstidsförläggningen anpassas så gott det går utifrån 

verksamhetens behov. 

Åtgärder 

 När möten planeras ska den ansvarige i möjligaste mån utifrån 

verksamhetens behov planera så att deltidsarbetande och föräldrar som ska 

lämna och hämta barn på förskola/fritidshem har möjlighet att delta.  

 Diskutera arbetstidsförläggningen med de anställda under 

medarbetarsamtal, eller på begäran av arbetstagaren. 

 Inför en längre planerad föräldraledighet få diskutera arbetsuppgifter och 

arbetstider, samt utse kontaktperson hos arbetsgivaren. 

Ansvarig 

 Den som planerar möten skall tänka på att planera tiden så att även 

föräldralediga kan delta. 

 Arbetsledare/chef skall inför en längre föräldraledighet ge arbetstagaren 

möjlighet att diskutera omständigheterna under och efter ledigheten enligt 

föräldrapolicyn.  
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3 Sexuella trakasserier och kränkningar  

3.1 Diskrimineringslagen (3 kap. 6 §) 

Arbetsgivaren skall 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. 

3.2 Kartläggning  

Säffle kommun har en policy mot kränkande särbehandling och trakasserier 

vilken fördömer alla former av kränkande särbehandlingar, diskriminering och 

trakasserier i enlighet med de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder). Nolltolerans i dessa 

frågor anses vara en självklarhet.  

Enskilda motsättningar eller konflikter som är av tillfällig natur anses inte vara 

trakasserande. Dock vid upprepade tillfällen och/eller efter en verbal varning (från 

antingen den trakasserades sida eller via ett ombud för denne) kan dock dessa 

handlingar ses som kränkande eller trakasserande. 

I fall av diskriminering har Säffle kommun en handlingsplan för hur ett sådant 

ärende ska behandlas. I handlingsplanen återges de åtgärder som står till 

arbetsgivarens förfogande i fall rörande trakasserier och sexuella trakasserier, bl. 

a. omplacering, löneavdrag och uppsägning. Handlingsplanen tar även upp Säffle 

kommuns rutiner för hur en anmälan eller ett påstående om kränkande 

särbehandling eller trakasserier ska behandlas.  

Det är viktigt från allas synvinkel – den trakasserades, trakasserarens och 

arbetsplatsens – att snabbt och effektivt se till att trakasserierna upphör. 

Arbetsgivaren har enligt diskrimineringslagstiftningen en skyldighet att både 

utreda och vidta åtgärder mot trakasserier samt att arbeta förebyggande för att 

förhindra fortsatta trakasserier ifall de har uppstått.
2
 Det är av stor vikt den som 

blir utsatt för trakasserierna själv eller genom ombud konfronterat trakasseraren 

och givit en förklaring att hans eller hennes beteende vållar obehag och måste 

upphöra. När det gäller trakasserier är det viktigt att veta, att medarbetare inte kan 

utsättas för repressalier för att man anmäler någon, inklusive arbetsgivaren (eller 

person som enligt diskrimineringslagen kan likställas med arbetsgivare).
3
  

 

Om trakasserierna inte upphör ska den som blir utsatt för trakasserierna kontakta 

sin närmaste chef eller arbetsledare. Ifall den utsatte inte har något förtroende för 

denna person kan den utsatte alltid vända sig till sin förvaltningschef, 

personalenheten, sitt fackliga ombud eller företagshälsovården.
4
 

 
 

                                                      
2
 Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder finns återgiven i Diskrimineringslagen(2008:567) 

2kap. 3§.  
3
 Arbetsgivarens förbud mot repressalier behandlas i diskrimineringslagen(2008:567) 2kap. 18§.  

4
 Kontaktpersoner skrivs ner generellt enligt Säffle kommuns policy mot kränkande särbehandling 

eftersom att kontaktpersonerna förändras med tid.  
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3.2.1 MÅL 3, 2016-2018 

Ingen medarbetare inom Säffle kommun ska utsättas för någon form av 

kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier i enlighet med de sju 

diskrimineringsgrunderna. (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder). Arbetsgivarens policy skall vara odiskutabel och 

handlingsplanen skall vara ett redskap för hantering av en eventuell anmälan. 

Åtgärder 

 Gå igenom kommunens ”Policy och handlingsplan mot kränkande 

särbehandling inom Säffle kommun” vid arbetsplatsträffar. 

 Samtliga chefer och arbetsledare skall hålla sig fortlöpande informerade i 

denna personalproblematik. 

Ansvarig 

Chefer/arbetsledare. 

4 Utbildning/kompetensutveckling och intern rekrytering 

4.1 Diskrimineringslagen (3 kap. 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. 

 

4.2 Kartläggning 

Inom Säffle kommun fanns det 2015-12-31 1265 tillsvidareanställda arbetstagare 

och av dem är cirka 82 % kvinnor och 18 % män. Därmed råder det en påtaglig 

könsmässig obalans inom kommunen. Om man ser till antalet chefer inom 

kommunen innehas 61 % av tjänsterna av kvinnor. Inom de olika förvaltningarna 

finns det dock olika mycket spridning. Exempelvis har socialförvaltningen 90 % 

kvinnliga chefer och barn- och utbildningsförvaltningen 65%.
5
 På grund av detta 

bör arbetet för en jämn eller jämnare könsfördelning inom respektive förvaltning 

fortskrida.  

Säffle kommun har tagit fram en checklista med punkter som ska behandlas på 

medarbetarsamtalen. I denna lista ingår punkten utveckling som bland annat 

syftar till individuell kompetensutveckling. Med individuell kompetensutveckling 

avses i detta fall utbildningar, som genomförs på arbetstid, med syftet att bredda 

arbetstagarens kompetens.
6
 

Ledarna inom Säffle kommun har fortlöpande utbildning. Hösten 2014 

genomfördes halvdagsutbildning för cheferna i att hålla lönesamtal. Under 2015 

har rehabiliteringsutbildning och arbetsmiljöutbildning genomförts med hjälp av 

företagshälsovården. 

 

                                                      
5
 Siffrorna är hämtade ur ”Bokslut 2015”.  

6
 Nyckeltalsinstitutionen har tagit fram ett Jämställdhetsindex (JÄMIX) vilken består av 20 

nyckeltal. Ett av nyckeltalen föreskriver att utbildning i kompetenshöjande syfte ska vara 3 timmar 

lång, förrättas under arbetstid och på annan plats än arbetsplatsen.  
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Under 2016 kommer ett kompetensverktyg att testas och utvärderas för ett 

tydligare arbete med kompetensutveckling för kommunens medarbetare. 

 
 

4.2.1 MÅL 4, 2016-2018 

Likvärdiga anställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter för både 

kvinnor och män. 

Åtgärder 

 Individuella planer för kompetensutveckling upprättas under de årliga 

medarbetarsamtalen. 

 Uppmuntra båda könen, och särskilt underrepresenterat kön
7
, att söka 

lediga arbetsledande befattningar. 

 Se till att båda könen är representerade så långt som möjligt i projekt, 

arbetsgrupper och partsammansatta grupper. 

 
Ansvarig 

 Arbetsledare/chef ansvarar för att kompetensutvecklingsplaner upprättas. 

 Den som anställer ansvarar för att annonsering/rekrytering riktar sig till 

båda könen. 

 Projektledare och arbetsledare för arbetsgrupper ansvarar för att båda 

könen representeras i olika arbetsgrupper i den mån det är möjligt. 

 
 
 
 

                                                      
7
 Diskrimineringslag (2008:567) 3 kapitlet §9. 
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5 Extern rekrytering  

5.1 Diskrimineringslagen (3 kap. 7 §) 

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

eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 

5.2 Diskrimineringslagen (3 kap. 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. 

 

5.3 Kartläggning 

Med jämn könsfördelning avses fördelningen 60/40
8
 i ett inledande skede men det 

långsiktiga målet är 50/50.  

 

Nedanstående tabell visar könsfördelningen över de olika förvaltningarna 2015-

12-31.  

 
Förvaltning Kvinnor  Män  

 Antal Andel Antal Andel 

Barn-och 

utbildningsförvaltningen 386 81,3 89 18,7 

Kommunledningsförvaltningen 
34 42,5 46 57,5 

Kulturförvaltningen 
11 55,0 9 45,0 

Socialförvaltningen 
517 95,7 23 4,3 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
84 56,0 66 44,0 

Totalt 
1032 81,6 233 18,4 

 
Den som rekryterar skall särskilt beakta och fundera över krav och rutiner vid 

rekrytering. Vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens
9
. Ifall 

rekryteraren bedömer att två individer av olika kön besitter samma nivå av 

kompetens (och detta måste kunna styrkas) ska den person som tillhör det på 

arbetsplatsen underrepresenterade könet väljas. Med kompetens menas inte enbart 

formell utbildning utan också praktisk erfarenhet och personrelaterad kompetens. 

Inte under något stadium av rekryterings- och urvalsprocessen får sökande sållas 

bort på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet eller 

                                                      
8
 Proposition 2007/08:95 ”Ett starkare skydd mot diskriminering” s.540 

9
 Se Lag om offentlig anställning (1994:260) 4§ och Regeringsformen (1974:152) 12 kapitlet 5§ 

andra stycket. Dessa förtydligar det fokus som ska ligga på kompetens (kallat skicklighet) när man 

söker ny arbetskraft.  
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religion10. Ett rekryteringsverktyg köptes in och implementerades under 2015. 

Verktyget säkerställer processen kring rekrytering samt att annonsernas 

utformning blir mer konsekventa. Detta ger förutsättningar för en säkrare och mer 

jämställd rekryteringsprocess där man kan spåra de olika stegen fram till beslut 

om anställning. Utbildning i intervjuteknik och rekryteringsprocesser för samtliga 

chefer genomfördes under 2015 och kommer fortsätta hållas löpande. Under 2016 

planeras en förbättrad och mer likställd chefsintroduktion i Säffle kommun. 

 
 

5.3.1 MÅL 5, 2016-2018 

Få en jämnare könsfördelning och att rätt person hamnar på rätt plats, oavsett kön. 

Åtgärder 

 Uppmuntra studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med 

studerande, att gärna ordna praktikplatser där respektive kön är 

underrepresenterat. 

 Vid annonsering skall det klart framgå att både kvinnor och män är 

välkomna att söka. 

 Anställningsintervjuer skall alltid läggas upp så, att de förs på ett 

könsneutralt sätt. 

 Inkludera jämställdhetsperspektivet i rekryteringsutbildningen för 

rekryterande chefer.  

Ansvarig 

 Den som anställer ansvarar för rekryteringsprocessen. 

 Personalenheten ansvarar för rekryteringsutbildningen. 

 
 
 

                                                      
10

 Diskrimineringslag (2008:567) 3 kapitlet §7 
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6 Jämställdhetsanalys av löner 

6.1 Diskrimineringslagen (3kap. 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. 

6.2 Diskrimineringslagen (3kap. 11§) 

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. 

   En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts 

ska tas in i efterföljande handlingsplan.  

   Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte 

arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 

arbetstagare. 

 

6.3 Kartläggning 

Kommunen ska i samverkan med sina medarbetare och fackliga företrädare arbeta 

tillsammans för att finna osakliga löneskillnader som inte kan förklaras med 

könsneutrala faktorer. Medarbetarnas aktivitet och uppmärksamhet i detta 

avseende uppmuntras.  

Förutom ovannämnda paragrafer finns även i diskrimineringslagen en speciell 

bestämmelse (3 kap. 2§) vilken säger att arbetsgivare och arbetstagare särskilt ska 

verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner mellan kvinnor och män för 

arbete som är att betrakta som likvärdigt. Bestämmelsen påpekar också att 

främjande av lika möjligheter inom löneutveckling för båda kön ska vara 

självklart.  

 
 
 

http://notisum.se/rnp/sls/lag/#K3P10
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Tabellen nedan visar lönestatistiken för Säffle kommun baserad på kön och ålder 

2015-12-31 för tillsvidareanställd personal.  

 

 
Inom kommunen används i nuläget ett elektroniskt verktyg kallat ”Lönevågen”.  

 

Under slutet av 2015 påbörjade Säffle kommun en omfattande lönekartläggning i 

linje med vad diskrimineringslagens 10§ föreskriver. Lönekartläggningen avslutas 

i början av 2016. 

6.3.1 MÅL 6a, 2016-2018 

Kartlägga eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Åtgärder 

Lönekartläggning utifrån ett arbetsvärderingssystem skall genomföras enligt 

regelverket i Diskrimineringslagen. 

Ansvarig 

Personalenheten. 

Lönestatistik          

  Antal   10-e   Medel- 90-e   % av total  

Ålder Kön anst. Lägsta lön perc. Median värde perc. Högsta median 

20-29 Kvinnor 54 18151 20544 24397 23973 27500 29500 100 

 Män 12 18081 18162 24630 23632 26400 30001 100,96 

 Totalt 66 18081 20148 24397 23911 27500 30001  

30-39 Kvinnor 156 18151 21130 24462 25218 32048 37000 98,06 

 Män 33 19585 23519 27000 27850 34002 42000 108,24 

 Totalt 189 18151 21163 24945 25678 32154 42000  

40-49 Kvinnor 301 19170 22194 24945 26109 31046 55105 98,09 

 Män 67 20345 23557 27270 29878 39661 53000 107,23 

 Totalt 368 19170 22339 25431 26795 32548 55105  

50-59 Kvinnor 357 18081 22360 24941 26708 33130 61000 98,64 

 Män 86 20930 23955 27377 30581 42477 72000 108,27 

 Totalt 443 18081 22444 25285 27460 34504 72000  

60-67 Kvinnor 164 20630 22454 24186 26704 34961 62700 97,66 

 Män 35 19585 23468 30900 30595 36725 55500 124,77 

 Totalt 199 19585 22594 24765 27388 35192 62700  

Totalt Kvinnor 1032 18081 21837 24781 26164 32146 62700 98,53 

 Män 233 18081 23519 27220 29636 39338 72000 108,23 

 Totalt 1265 18081 21996 25151 26804 33777 72000  
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6.3.2 MÅL 6b, 2016-2018 

Kvinnor och män skall ha lika lön för likvärdigt arbete och även i övrigt lika 

anställningsvillkor. Föräldralediga skall inte särbehandlas vid lönerevisioner. 

Åtgärder 

 Föräldralediga skall delta i alla löneförhandlingar och bli bedömda utifrån 

sina arbetsprestationer. 

 Ta fram en handlingsplan för jämställda löner i samband med 

lönekartläggningen. 

Ansvarig 

Personalenheten. 

 
 

 


