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Mångfaldsplan 
 

– plan för lika rättigheter och möjligheter hos 
Hultsfreds kommun som arbetsgivare 
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Inledning  

Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möj-

ligheter och skyldigheter ska vara lika, oavsett kön, könsöverskridande identi-

tet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, 

funktionshinder samt sexuell läggning. 

 

Det är med lika rättigheter och möjligheter vi skapar en attraktiv arbetsgivare 

vilket är ett övergripande mål i Hultsfreds kommuns styrmodell. 

 

Målen i detta dokument ska vara vägledande för lika rättigheter och möjlighet-

er i vårt dagliga arbete. I dokumentet finns en tydlig struktur vars syfte är att 

underlätta det dagliga mångfaldsarbetet. 

 

Följande delområden med övergripande mål finns i dokumen-
tet: 
Arbetsmiljö 

Arbetstid 

Föräldraskap och förvärvsarbete 

Lön och anställningsvillkor 

Rekrytering och kompetensutveckling 

Trakasserier 

 

I denna plan ingår även kommunens riktlinjer mot kränkande särbehandling (se 

bilaga 2). 
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Arbetsmiljö 

Övergripande mål:  

Arbetsgivaren ska verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för alla.   

 

Mål i föregående plan Nuläge 
Att sjukfrånvaron, bland 

främst kvinnor, skall 

minska. Målet i föregående 

plan var att den totala sjuk-

frånvaron skulle minska 

från 8,25 % av arbetad tid 

till 8 %. 

 

Kvinnors sjukfrånvaro är 5,47 % och mäns sjuk-

frånvaro är 2,82 % 2012. (Totalt 5,03 %) 

 

 

 

 

 

Målen för föregående plan är uppfyllt. Anledningarna till att sjukfrånvaron har 

minskat är flera. En enhetlig och tydligare process för rehabilitering har införts 

i kommunen. Detta i kombination med Försäkringskassans nya regler är sanno-

lika skäl till att antalet dagar med sjukfrånvaro minskar. 

 

Mål för framtiden Nyckeltalet arbetsmiljö i medarbetarenkäten ska 

öka till 90 % (2012: 87,2%)  

 

Sjukfrånvaron, bland främst kvinnor, ska minska 

till 4 % totalt (2012: 5,03 %)  

 

Alla arbetsplatser ska vara utformade på sådant 

sätt att de utgör en god fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö för alla (oavsett kön, könsöverskri-

dande identitet, etnisk tillhörighet religion eller 

annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder 

eller sexuell läggning). 

 

Åtaganden/aktivitet 

 

Kartlägga, följa upp och analysera sjukfrånvaron 

i kommunen. 

Ansvar: Chefer med personalansvar samt perso-

nalkontoret för övergripande analys 

 

Mäta och analysera andelen anställda som är 

nöjda med arbetsmiljön utifrån medarbetarenkä-

ten.  

Ansvar: Chefer med personalansvar samt perso-
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nalkontoret för övergripande analys 

 

Inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete se 

till att arbetsförhållanden lämpar sig för alla 

medarbetare. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Arbetstid 

Övergripande mål: 

Arbetsgivaren ska verka för att fler får arbeta önskad sysselsättningsgrad.  

 

Mål i föregående plan Nuläge 
Hultsfreds kommun har 

som mål att i högre ut-

sträckning erbjuda fler hel-

tidsanställningar till del-

tidsanställda som önskar 

högre sysselsättningsgrad. 

Målet för 2007/2008 är att 

antalet heltidstjänster ska 

öka från 48 % till 52 %.  

 

Antal personer som önskar utökad sysselsätt-

ningsgrad enligt personalsystemet WinLas är 

208 personer (2012-12-31)  

 

 

 

 

Den kommungemensamma rutinen är att önskemål om utökad tjänstgörings-

grad kontinuerligt förs in i personalsystemet. Den förvaltning som arbetar mest 

med frågan är socialförvaltningen. De har ett program där nästan all personal 

inom vård och omsorg lägger in sina scheman. Sedan 2008 har man också en 

bemanningsenhet som täcker frånvaro kortare än två veckor. Detta har varit 

stora framgångsfaktorer i arbetet med önskad sysselsättningsgrad. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen tar upp frågan vid de tjänsteplaneringsmö-

ten som hålls en gång per termin. Möjligheterna till utökning påverkas dock av 

de lagar som finns kring behörighet och legitimation inom skola och förskola.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker löpande om någon av dess an-

ställda önskar högre sysselsättningsgrad. Tilldelade resurser och rätt kompetens 

styr dock. Kompetensen är viktig, inte minst för att klara den cirkulations-

tjänstgöring som sedan länge råder inom verksamheten. 

 

Mål för framtiden Målet är att antalet som önskar utökad syssel-

sättningsgrad minskar till 175 personer. 
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Åtaganden/aktivitet 

 

I samband med förändringar i verksamheten som 

innebär utökning av antalet tjänster ska i första 

hand personal som är tillsvidareanställd på deltid 

erbjudas högre sysselsättningsgrad där så är möj-

ligt och lämpligt. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Kommunen ska som arbetsgivare sträva efter 

flexibilitet när det gäller arbetstider och 

ledigheter i samband med religiösa eller kultu-

rella högtider, förutsatt att verksamheten tillåter 

detta. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Kommunen ska uppdatera och säkerställa rutinen 

för utökad sysselsättningsgrad i personalsyste-

met WinLas.  

Ansvar: Personalkontoret 

 

 

Föräldraskap och förvärvsarbete 

Övergripande mål: 

Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

 

Mål i föregående plan Nuläge 

Under 2007/2008 ska de 

föräldralediga papporna 

öka med fyra procent. 

(2006 tog män ut 7 % av 

den totala föräldraledighet-

en) 

 

Männen har under 2012 i genomsnitt tagit ut 24 

timmar föräldraledighet per anställd man. Kvin-

norna har tagit ut i genomsnitt 82 timmar per 

kvinna. 

 

Kommunen har sedan förra planen gjordes bytt lönesystem. Rapporten om ut-

tagen föräldraledighet har ändrats och vi har därför valt att presentera nuläge 

och mål på ett nytt sätt. Vi har valt att presentera föräldraledigheten som utta-

gen föräldraledighet i genomsnitt per kön. Där uppgifterna baseras på hur 

många anställda kvinnor respektive män som är anställda i kommunen. Resul-
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tatet visar dock att kvinnorna fortsatt tar ut den största delen av föräldraledig-

heten och att männen tar ut cirka en fjärdedel.å 

 

Mål för framtiden Målet är att de föräldralediga papporna ska ta ut 

fler timmar i förhållande till kvinnorna. Målet är 

att männen tar ut 30 timmar per år.  

 

 

Åtaganden/aktivitet 

 

Arbetsgivaren ska förmedla en positiv och upp-

muntrande attityd till föräldraledighet.  

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Arbetstagaren ska inte komma efter i sin löneut-

veckling under föräldraledigheten. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Föräldralediga ska bjudas in till informationsmö-

ten, kurser, konferenser samt erhålla informat-

ionsmaterial från arbetsplatsen 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Alla chefer ska tillsammans med medarbetaren 

samtala kring planering för föräldraledigheten. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Det ska räknas som en merit vid anställning, 

särskilt till chefsbefattningar, att ha varit föräld-

raledig. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Om möjligt ska verksamheten vara utformad så 

att anställda i stor utsträckning själva kan styra 

förläggningen av arbetstiden. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 
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Lön och anställningsvillkor 

Övergripande mål: 
Löneskillnader som beror på kön eller annan diskrimineringsgrund får inte fin-

nas. 

 

Mål i föregående plan Nuläge 
Löneskillnader som beror 

på kön får inte finnas. 

 

 

Senaste lönekartläggningen 2011 visar att det 

inte finns skillnader i lön mellan män och kvin-

nor som beror på könstillhörighet. (Se lönekart-

läggning 2011) 

 

 

Målet är uppfyllt. 

 

Mål för framtiden Lönesättningen i kommunen ska vara jämställd. 

Löneskillnader beroende på kön förekommer 

inte i yrken som är att betrakta som lika eller 

likvärdiga. 

 

Åtaganden/aktivitet 

 

En ny lönekartläggning genomförs minst var 

tredje år. 

Ansvar: Personalkontoret  

 

Vid varje löneöversynstillfälle ska jämställdhet 

beaktas. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Rekrytering och kompetensutveckling 

Övergripande mål: 

Personalsammansättningen ska spegla kommunens befolknings-

sammansättning. 

 

Mål i föregående plan Nuläge 
Hultsfreds kommun skall 

verka för att underlätta re-

krytering av det underrepre-

senterade könet. 

 

Av de anställda är 82 % kvinnor (2007: 75 %). 

För mer statistik av könsfördelning inom chefs-

befattningar samt inom olika yrkesgrupper se 

bilaga 1. 
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Målet i föregående plan är fortfarande en aktuell fråga att jobba vidare med. Mel-

lan 2007 och 2012 har stora förändringar i kommunens organisation genomförts. 

En av de största är att ett kommunaltekniskt förbund har bildats. Detta har medfört 

att 66 anställda numera är anställda hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

(ÖSK). Av dessa är 59 anställda män, vilket är en stor anledning till att andelen 

kvinnor i kommunen procentuellt sätt har ökat.  

 

Mål för framtiden Andelen män bland de anställda ska öka från 18 

% till 20 % för att bättre spegla befolknings-

sammansättningen. Vi strävar också efter att öka 

andelen underrepresenterade grupper bland de 

anställda, med särskilt fokus på utländsk bak-

grund.  

 

Hultsfreds kommun ska verka för att underlätta 

rekrytering av det underrepresenterade könet i 

olika yrkesgrupper. 

 

Alla medarbetare har lika möjlighet till utbild-

ning, kompetensutveckling och karriärutveckl-

ing. 

 

Åtaganden/aktivitet 

 

Alla som söker arbete eller praktikplats ska be-

handlas likvärdigt.  

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Införa kompetensbaserad rekrytering och därige-

nom minska risken för diskriminering och öka 

chansen att alla ska bli lika behandlade. Genom 

utbildning och metodstöd säkerställa att rekryte-

ringsprocessen genomsyras av jämställdhets- och 

mångfaldsaspekten. 

Ansvar: Personalkontoret  

 

Respektive chef ska arbeta aktivt med kompe-

tensutveckling för sina medarbetare med stöd av 

resultat- och utvecklingssamtalsmallen. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Arbetsplatserna eller arbetsbeskrivningen ska 

utformas så att de blir attraktiva för alla. Platsan-

nonser ska utformas så att personer ur underre-

presenterad grupp uppmuntras att söka. Vid till-

sättning av rekryteringsgrupper ska det, så långt 
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det är möjligt, tillämpas jämn könsfördelning.  

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Vid anställningsförfarande ska underrepresente-

rat kön anställas vid lika eller likvärdiga kvalifi-

kationer/meriter. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

 

Trakasserier 

Övergripande mål: 

Miljön på de olika arbetsplatserna inom Hultsfreds kommun ska vara trygg så-

väl fysiskt som psykiskt. Sexuella trakasserier eller andra former av kränkande 

särbehandling mellan arbetskamrater ska inte tolereras. 

 

Mål i föregående plan Nuläge 
Ingen anställd skall utsättas 

för sexuella trakasserier 

eller kränkande särbehand-

ling. 

 

Enligt 2012 års medarbetarenkät uppger 9 % av 

de svarade att någon har en nedlåtande attityd 

mot dem eller deras arbetskamrat.  

 

 

Sedan förra planen gjordes har en gemensam medarbetarenkät införts i kom-

munen. En av dessa frågor handlar om detta område. Svaren ger en fingervis-

ning av omfattningen. Dock ger den inget fulländat svar på om någon känner 

sig trakasserad. Det är viktigt att dessa siffror tas på allvar och följs upp ute i 

verksamheterna.  

 

Mål för framtiden Ingen anställd ska utsättas för sexuella trakasse-

rier eller kränkande särbehandling. 

 

Åtaganden/aktivitet 

 

Chefer och medarbetare ska årligen gå igenom 

resultatet av medarbetarenkäten vad gäller den 

psykosociala arbetsmiljön. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 

 

Information om var man kan vända sig när man 

utsatts för kränkande behandling ska årligen 

lämnas på arbetsplatsträffar. 

Ansvar: Chefer med personalansvar 
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Bilaga 1 - Jämställdhet i kommunen, siffror 

  2006-12-31 2012-12-31 

Antal tillsvidare- och visstidsanställda 1606 1393 

Andel kvinnor 75 % 82 % 

Andel heltid, totalt 48 % 45 % 
Andel män med heltidstjänst av totala 

antalet män 
54 % 52 % 

Andel kvinnor med heltidstjänst av totala 

antalet kvinnor 
46 % 43 % 

Antal förvaltningschefer 13 11 
1 

Andel kvinnliga förvaltningschefer 23 % 36 % 

Antal chefer (inkl. förvaltningschefer) 63 52 
Andel kvinnliga chefer (inkl. förvalt-

ningschefer) 
44 % 65 % 

Andel kvinnliga chefer inom vård och 

omsorg (exkl förvaltningschef) 
78 % 95 % 

Andel kvinnliga chefer inom Barn- och 

utbildning (exkl förvaltningschef) 
55 % 53 % 

 

Antalet anställda som helhet har sjunkit något. Vi väljer dock i denna plan att 

inte räkna med de timanställda, vilket gjordes i 2007 års siffror. Andelen an-

ställda kvinnor har ökat i kommunen. Detta beror främst på att den mansdomi-

nerade tekniska förvaltningen övergått till ett tekniskt förbund och därmed inte 

ingår i kommunens anställda. Att andelen med heltidstjänst har minskat något 

kan också härledas till det tekniska förbundets bildande. När det kommer till 

chefsbefattningarna ser vi att andelen kvinnor har ökat på de flesta områdena.  

Könsfördelning på olika befattningar 2 

De grupper som representeras av endast ett kön är följande:   

Gruppnamn   Kön  

Adm. assistent   Kvinnor  

Barnskötare    Kvinnor  

Ekonomi/skolbiträde   Kvinnor  

IT-tekniker    Män  

Lokalvårdare  Kvinnor  

Socialsekreterare  Kvinnor  

Kock/kokerska  Kvinnor  

Biståndshandläggare   Kvinnor 

                                                 
1
 Koncernledningen 

2
 Uppgifterna gällande könsfördelning på olika befattningar är tagna från den lönekartläggning 

som gjordes 2011. 



 

  

  

 

12 (13) 

 

 

 

De grupper där både män och kvinnor finns representerade: 

Yrke Antal kvinnor Antal män 

Arbetsledare  3 6 

Arbetsterapeut/Sjukgymnast 7 3 

Bibliotekarie 1 2 

Elevassistent/Personlig assi-

stent 

38 3 

Enhetschef 16 2 

Fritidsledare/Fritidsassistent 7 3 

Fältsekreterare 5 1 

Förskolelärare/fritidsped 119 1 

Handläggare 16 9 

Inspektör 5 3 

Kurator 2 1 

Kvalificerad handläggare 7 8 

Ledningsgrupp 5 9 

Lärare Grundskola 87 31 

Lärare Gymnasie 41 39 

Obehörig Lärare 13 5 

Område/Avdchef 15 8 

Sjuksköterska 26 1 

Speciallärare/Specialpedagog 19 4 

SYV 2 1 

Usk/Vård/Behandling 320 18 

Vaktmästare 12 20 
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Vårdbiträden 107 4 

Övrig Specialist 2 6 

 


