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Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att medvetet och målinriktat arbeta för att
kvinnor och män ska få samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. Lagen
gäller för hela arbetsmarknaden och för alla former av anställningar. Diskrimineringslagen kap
3, 13§ ålägger arbetsgivaren att upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år
Stadsdelsdirektören har det yttersta ansvaret och enhetscheferna ansvarar på sin
nivå för jämställdhetsarbetet.
Utifrån regeringens mål för jämställdhetspolitiken, diskrimineringslagen och
Stockholms stads personalpolicy samt riktlinjer för jämställdhet och
mångfaldsarbetet ska Kungsholmens stadsdelnämnd arbeta för lika villkor och
förutsättningar för män och kvinnor vad gäller arbete, utbildning, inflytande och
lön.
Mångfald bygger på grundsynen likabehandling oavsett ålder, kön, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning samt fysiska eller psykiska funktionshinder.
Olikheter ska respekteras och användas för att utveckla stadsdelsförvaltningen till
en flexibel och mångsidig organisation med utrymme för många idéer, för
kreativitet och ett öppet och lärande klimat.
Arbetet med jämställdhet och mångfald ska integreras i alla verksamheter och
ingå som en naturlig del i arbetet och i alla beslut för att synliggöra eventuella
brister. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska inte behandlas enskilt eller vid
sidan av ordinarie verksamhet, dessa frågor är en viktig del i god arbetsmiljö.
Ökad medvetenhet, insikt och kunskap om betydelsen av jämställdhet och
mångfald har en stor betydelse nu och i framtiden. Arbetsklimatet i förvaltningens
verksamheter ska kännetecknas av respekt för och kunskaper om olikheter mellan
människor, rasism och främlingsfientlighet ska aktivt motverkas
Stadsdelsförvaltningen tillåter inte någon form av diskriminering. Förbudet omfattar alla
former av diskriminering och oavsett om avsikten varit att diskriminera eller inte. Det är
den diskriminerande effekten som är avgörande. Förvaltningen har utarbetade riktlinjer vid
misstanke om diskriminering eller kränkande behandling
En kombination av olika människors kunskaper, synsätt, värderingar och
erfarenheter ska medverka till en ökad förståelse för omvärlden, vilket i positiv
riktning påverkar servicen till medborgarna. Ett jämställt samhälle är till gagn för
alla och därför är jämställdheten en av de viktigaste mångfaldsfrågorna.
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Enligt Diskrimineringslagen kap 3, 1§ och Stockholms stads riktlinjer för jämställdhet och
mångfaldsarbetet ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att
jämställdhet och mångfald i arbetslivet skall uppnås. Förvaltningen har därför en
partssammansatt jämställdhets- och mångfaldsgrupp som har till uppgift att medverka till
att utveckla arbetet kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt att bidra till och att följa
upp jämställdhets och mångfaldsplanen.

Verksamheten i förhållande till brukare och medborgare
I förskolan pågår ett ständigt arbete kring värdegrundsfrågor där jämställdhet och mångfald
ingår som en naturlig del. På såväl föräldramöten och föräldraråd som personalmöten förs
aktiva diskussioner och uppföljning av dessa frågor. Ett samarbete mellan förskola och
hem måste finnas för att få till stånd en förändring. All personal ska genom sitt agerande
och bemötande gentemot barn, föräldrar och andra vuxna tydligt visa att de respekterar alla
individer. Förskolan ska präglas av en kultur där alla pratar med varandra och inte om
varandra. Pedagogerna ska bidra till att skapa ett demokratiskt klimat på förskolan där
samhörighet och samspel i barngruppen utvecklas. Förskolan ska vara trygg och säker, och
en fri plats från alla former av trakasserier och annan kränkande behandling
Alla förskoleenheter fortsätter under 2010 sitt arbete med att utveckla sina
likabehandlingsplaner för att dessa skall vara till stöd och hjälp i det dagliga arbetet. Några
konkreta åtgärder kan t.ex. vara:
att använda sig av språktolkar vid samtal/möten.
att utveckla den skriftliga informationen så att den kan bli tillgänglig på flera språk
att ändra i blanketter och mallar och ta bort ord som mamma och pappa och ersätta dessa
med förälder.
Avdelningschef och enhetschef har ansvaret att följa upp planerna och de
förebyggande åtgärder mot diskriminering som finns i verksamheten. De förskolor
som har genusgrupper eller genuspedagoger fortsätter med sitt arbete vilket bl.a.
innebär att medvetandegöra all personal om olika arbetssätt för att kunna erbjuda
barnen samma möjligheter oavsett kön.
En viktig fråga för flera förskolor är att arbeta med miljön och det pedagogiska material
som erbjuds barnen i deras vardag. Att stötta pojkar och flickor och stärka deras
självkänsla för att alla skall få vara med och leka på ett jämställt sätt oavsett vilken lek de
väljer. Att anpassa förskolans miljö till alla barn oavsett kön är en självklarhet. Genom
regelbundna diskussioner och eftertanke vid t.ex. inköp av pedagogiskt material samt hur
det presenteras och i vilka miljöer det placeras är viktigt, för att barnen ska kunna göra
aktiva val. Att medverka till att barnen utifrån sin förmåga får vara med att utforma och ha
inflytande på förskolans miljö samt verksamhet.
Verksamhetsområde Individ & Familj arbetar mycket med frågor kring
kvinnofrid. Genom att öka kunskapsnivån hos medarbetare kan de behov som
finns hos brukare och klienter tillgodoses på ett bättre sätt. Ett flertal
utbildningsinsatser med inriktning kvinnofrid har redan genomförts och detta
arbete fortsätter även under 2010. Här planeras bl.a. studiebesök och fortsatt
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kontakt och erfarenhetsutbyte med det nätverk som startats med finska
socialarbetare.
Enheterna som arbetar med äldre och funktionshindrade strävar alltid efter att tillgodose
individens önskemål med respekt för kulturell bakgrund och kön. Inom t.ex. daglig verksamhet
tycker man att det känns viktigt att arbeta mer med frågor kring homo- bi- och transexualitet
(HBT) eftersom det är viktigt, att alla som vill, på ett enkelt sätt ska kunna prata om sitt
privatliv och detta gäller oavsett man är brukare, personal eller medborgare.
På Kungsholmens korttidshem får alla ungdomar oavsett funktionsnedsättning, kön och
kulturell bakgrund vara med och framföra sina åsikter och planera sin vistelse på
korttidshemmet. Det är en förutsättning för att personal ska kunna stödja den enskilde
ungdomen i sin utveckling.
Varje enhet beskriver mer utförligt i den egna verksamhetsplanen, hur man arbetar med
frågor kring integration, jämställdhet och mångfald i förhållande till brukare och
medborgare.
Uppföljning sker genom resultat från brukarenkäter, utvärdering och revidering av
likabehandlingsplaner, en årlig enkät om jämställdhet och mångfalds arbete som skickas ut
till chefer. Här finns även resultat från JÄMIX, medarbetarenkäten, uppföljning av tidigare
års jämställdhets- och mångfald plan samt enheternas verksamhetsberättelse att tillgå.

Statistiska uppgifter om jämställdhet och mångfald
Alla statistiska uppgifter avser 31 oktober 2009
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har 1101 anställda (tillsvidareanställda och
tidsbegränsade). 81,9 % av alla tillsvidare anställda är kvinnor och 18,1 % är män.
Andel
Verksamhetsområde
Gemensam Service
Individ och familj
Barn och Ungdom
Äldre och funktionshindrade

Kvinnor
28
51
423
400

Män
64%
65%
88%
80%

16
27
55
101

36%
35%
12%
20%

Förvaltningsledning och enhetschefer
Förvaltningsledningen består av 3 kvinnor (50 %) och 3 män (50 %), vilket är en
ökning av antalet män från föregående år
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Förvaltningens enhetschefer (förvaltningsledningen inte inräknad) består av 70 %
kvinnor och 30 % män. Vilket är en ökning av antalet män med 8,6
procentenheter jämfört med 2008
Enhetschefer
År 2009
År 2008

Kvinnor
21
22

%
70 %
78,6 %

Män
9
6

%
30 %
21,4 %

Åldersfördelning tillsvidare- och tidsbegränsat anställda
Verksamhetsområde
Gemensam Service
Individ & Familj
Barn & Ungdom
Äldre &
Funktionshindrade
Summa

– 19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-65 år 66 år 0
0
1
5
26
11
1
0
1
16
31
18
12
0
1
127
109
95
116
29
1
0
1

49
177

106
232

132
263

153
313

Antal anmälda arbetsskador till och med 30 juni 2009
Verksamhetsområde
Kvinnor
Män
Gemensam Service
Individ & Familj
Barn & Ungdom
Äldre &
Funktionshindrade

0
3
3
1

1
1
4
1

Andelen utrikes födda i september 2008 i procent
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Hela staden

Kvinnor
20,8 %
25,6%

Män
25,9 %
27,6 %

Andelen utrikes födda bland medarbetarna på Kungsholmen har minskat med 0,4
procentenheter bland kvinnor och med 1,3 procentenheter bland män sedan 2007
Hel- och deltidsanställda
73,3 % av Kungsholmens stadsdelsförvaltnings anställda (tillsvidare- och
tidsbegränsade) arbetar heltid och 26,7 % arbetar deltid. Det är en minskning av
antalet heltidsarbetande med 7,8 procentenheter sedan 2008.

57
109

4
6
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Uppföljning
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas och följs upp på arbetsplatsträffar,
samverkansgrupper och förvaltningsgruppen. Jämställdhets- och mångfaldsplanen
ska följas upp årligen med hjälp av enkäter och JÄMIX och eventuella avvikelser
från målen redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. En större
utvärdering och uppföljning görs i samband med arbetet med en ny jämställdhetsoch mångfaldsplan vart tredje år. Statistik gällande sjukfrånvaron redovisas i
verksamhetsberättelsen.

Aktiva åtgärder
•

Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete
för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 3 kap, 3§ diskrimineringslagen.

Mål och Syfte

Åtgärd/aktivitet

Ansvarig och Indikator

Att ha ett ständigt pågående
arbete inom förvaltningen
som syftar till att förbättra
alla medarbetares möjlighet
att påverka och vara
delaktiga.

Arbetsplatsträffar minst 10
gånger per år och
arbetsplats
Samverkansgrupp minst 4
gånger per år och enhet
Utvecklingssamtal minst 1
gång per medarbetare och år

Ansvarig:
Samtliga chefer
Indikator:
Medarbetarenkät
Uppföljning sker även i
förvaltningsgrupp och
Alidagrupp (partsammansatt
grupp gällande
samverkansavtalet)

Att öka Jämställdhetsindex
med 20 poäng till den 31
oktober 2012

Att fortsätta med pågående
värdegrundsarbete samt
övriga aktiviteter i
jämställdhets- och
mångfaldsplanen.
Att årligen mäta
jämställdhetsindex (Jämix)

Ansvarig:
Personalenheten
Indikator:
JÄMIX-resultat
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•

Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens
resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska
lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning 3 kap, 4§ diskrimineringslagen.

Mål och Syfte

Åtgärd/Aktivitet

Ansvarig och Indikator

Arbetsförhållande av såväl
fysisk som psykosocial art
ska lämpa sig för alla
medarbetare

Kungsholmens
stadsdelsnämnd ska
fortlöpande följa upp att den
fysiska och psykosociala
arbetsmiljön lämpar sig för
alla medarbetare så långt det
är möjligt, till exempel
genom medarbetarenkäter,
skyddsronder och
utvecklingssamtal.
Arbetsplatsen ska i
möjligaste mån, utifrån
verksamhetens krav och vad
som är rimligt ur
kostnadssynpunkt, anpassas
för individuella behov.

Ansvarig:
Samtliga Chefer
Indikator:
Skyddsrondsprotokoll
Uppföljningsenkät riktad till
chefer om jämställdhet och
mångfald
Uppföljning av
arbetsmiljöplanen 1 gång
per år
Förvaltningsgruppen 10
gånger per år

Säkerhetsställa det
systematiska
arbetsmiljöarbetet

Att under våren 2010
anordna en
fördjupningsutbildning i
systematiskt arbetsmiljöarbete för nya chefer och
skyddsombud samt en
uppföljningsdag för övriga
chefer och skyddsombud

Ansvarig
Personalenheten
Indikator
Medarbetarenkät
Uppföljning av
arbetsmiljöplanen

Diskutera frågan vid
förvaltningsledningens
verksamhetsbesök minst 1
gång per år och enhet.

Ansvarig
Förvaltningsledningen
Indikator
Uppföljning av
arbetsmiljöplanen
Medarbetarenkät
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Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap kap 3, 5§ diskrimineringslagen.

Mål och Syfte
Arbetet vid Kungsholmens
stadsdelsförvaltning ska
vara organiserat på så sätt att
medarbetarna upplever att
det underlättar att förena
föräldraskap och arbete.

Åtgärd/Aktivitet

Ansvarig och Indikator

En årlig översyn av
arbetstider och schemaläggning ska göras och i den
mån det ur verksamhetssynpunkt är möjligt, anpassas
efter föräldrars rådande behov
Möten ska i möjligaste mån
förläggas under dagtid.

Ansvarig:
Samtliga chefer
Indikator:
Medarbetarenkät
Uppföljningsenkät riktad till
chefer om jämställdhet och
mångfald

God kontakt ska hållas med
föräldralediga män och
kvinnor genom information,
inbjudningar till arbetsplatsträff och personalmöten mm.
Minnesanteckningar från
arbetsplatsträffar ska skickas
till föräldralediga.

Ansvarig:
Samtliga chefer
Indikator:
Uppföljningsenkät riktad till
chefer om jämställdhet och
mångfald

Vid central introduktion två
gånger per år för nyanställda
ska information ges om
rättigheter enligt
föräldraledighetslagen och
Stockholm stads policy
gällande föräldraledighet.

Ansvarig:
Personalenheten
Fackliga organisationer
Indikator:
Utvärdering från
introduktionen
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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 kap 3, 6§
diskrimineringslagen.

Mål och Syfte
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning skall
vara en förvaltning fri från
alla former av diskriminering,
kränkande särbehandling och
sexuella trakasserier.

Åtgärd/Aktivitet

Ansvarig och Indikator

Förvaltningens riktlinjer
gällande att motverka
kränkande behandling
inkluderande trakasserier
i olika former samt aktuell
lagstiftning ska årligen gås
igenom på arbetsplatsträffar
och i samverkansgrupp.

Ansvarig:
Samtliga chefer
Indikator:
Uppföljningsenkät riktad till
chefer om
jämställdhet och mångfald
Medarbetarenkät

Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska årligen förankras
på arbetsplatsträffar med
samtliga medarbetare.

Ansvarig:
Samtliga chefer
Indikator:
Uppföljningsenkät riktad till
chefer om jämställdhet och
mångfald
Stickprov bland minnesanteckningar från APT

Vid central två gånger per år
och lokal introduktion för
nyanställda ska information
ges om förvaltningens
gällande riktlinjer för
arbetsmiljö, rehabilitering,
kränkande behandling,
missbruk samt hot och våld.
.

Ansvarig:
Personalenheten
Samtliga chefer
Fackliga organisationer
Indikator:
Utvärdering central
introduktion
Uppföljningsenkät riktad till
chefer om jämställdhet och
mångfald

Öka andelen medarbetare som Samtliga enheter inom
känner sig respekterade med Kungsholmens
5 % per den 31 oktober 2012 stadsdelsförvaltning ska
fortsätta värdegrundsarbetet
som påbörjats under 2009.
Arbetet beräknas pågå under
2010.

Ansvarig:
Förvaltningsledningen och
Samtliga enhetschefer
Indikator:
Medarbetarenkäten
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•

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 kap 3, 7§ diskrimineringslagen.

•

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 kap 3, 8§
diskrimineringslagen.

•

Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning ska ges möjlighet att söka lediga anställningar kap 3, 9§
diskrimineringslagen.

Mål och Syfte
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning ska
eftersträva att uppnå en
jämnare könsfördelning och
att öka mångfalden.

Alla medarbetare ska ha
likvärdig möjlighet till
kompetensutveckling.

Åtgärd/Aktivitet

Ansvarig och Indikator

Vid rekryteringar ska
förvaltningen särskilt
anstränga sig att rekrytera
det underrepresenterade
könet, och att öka
mångfalden. Anställning får
den som bedöms som mest
lämplig för arbetet oavsett
kön och etniskt ursprung.

Ansvarig:
Samtliga rekryterande chefer
Indikator:
Statistik
Uppföljningsenkät riktad till
chefer om jämställdhet och
mångfald

Annonserna ska utformas
medvetet könsneutralt och så
det framgår att
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning ser det
värde som mångfald kan
tillföra verksamheten.

Ansvarig:
Samtliga rekryterande chefer
Personalenheten
Indikator:
Personalenheten granskar
samtliga annonser
Statistik

En skriftlig individuell
kompetens- och
utvecklingsplan ska årligen
upprättas för samtliga
medarbetare

Ansvarig:
Samtliga chefer
Indikator:
Medarbetarenkät
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•

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 anställningsvillkor och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför
lika och likvärdigt arbete kap 3, 10§ diskrimineringslagen.

•

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 kap 3, 11§ diskrimineringslagen.

•

Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren
är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska
kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för
jämställda löner kap 3, 12§ diskrimineringslagen.

Mål och Syfte

Åtgärd/Aktivitet

Ansvarig och Indikator

Osakliga löneskillnader
förekommer inte på
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning.

Vid de årliga
lönerevisionerna ska lönen
sättas utifrån avtal och
lönekriterier och utan
påverkan av kön, etnicitet,
religion eller annan
trosuppfattning

Ansvarig:
Personalenheten
Samtliga chefer
Fackliga organisationer
Indikator:
Lönekartläggning
Jämix resultat

Att i kommande
löneförhandlingar
2010,2011,2012 utjämna det
totala löneläget mellan
kvinnor och män på
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning.

Ansvarig:
Personalenheten
Fackliga organisationer
Indikator:
Lönekartläggning
Jämix- resultat

Personalenheten och de
fackliga organisationerna ska
i samverkan årligen kartlägga
löneskillnader för att påvisa
eventuella osakliga
löneskillnader på grund av
kön. Om osakliga
löneskillnader påvisas ska
åtgärdsplan upprättas.

Ansvarig:
Förvaltningsledningen
Personalenheten
Fackliga organisationer
Indikator:
Lönekartläggning
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Uppföljning
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas och följs upp på arbetsplatsträffar,
samverkansgrupper och förvaltningsgruppen. Jämställdhets- och mångfaldsplanen
ska följas upp årligen med hjälp av enkäter och JÄMIX och eventuella avvikelser
från målen redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. En större
utvärdering och uppföljning görs i samband med arbetet med en ny jämställdhetsoch mångfaldsplan vart tredje år.

Mål
§3 enligt JämL.
§4 enligt EDA
Att ha ett ständigt pågående
arbete inom förvaltningen
som syftar till att förbättra alla
medarbetares möjlighet att
påverka och vara delaktiga.
Att få en bättre kartläggning
av jämställdheten inom
förvaltningen

Utvärdering av aktiva åtgärder 2009
Det pågår ett ständigt arbete med att fördjupa demokratin på
arbetsplatserna. På enheterna försöker man få samtliga
medarbetare delaktiga då det gäller verksamheten och dess
utveckling. Enheterna utvecklar ständigt sina mötesstrukturer
för att alla ska känna att de kan göra sin röst hörd. Genom att ha
regelbundna arbetsplatsträffar (Apt) och samverkansgrupper
skapas forum för medarbetarna att påverka och vara delaktiga.
Inom några enheter utvecklar man medarbetarna så de får
spetskompetens inom något område och därmed blir kompetenta
att ta hand om egna ansvarsområden.
Under våren genomfördes en halvdagsutbildning i nya
samverkansavtalet FAS-05. Samtliga chefer, skyddsombud och
arbetsplatsombud var inbjudna. Utbildningen hölls av
arbetsgivare och fackliga organisationer gemensamt. I stort sett
alla enheter har kommit igång med den nya
samverkansorganisationen efter denna utbildning.
I medarbetarenkäten 2009 är medelvärdet 7,1 av 10 gällande
nöjdhet med huruvida arbetsplatsträffarna ger bra information
och att man där för diskussioner som gör att medarbetarna
känner sig delaktiga. Det är 0,2 poäng lägre än föregående år.
Medarbetarna är även väldigt nöjda med sin möjlighet att
påverka dels planering dels sättet de kan utföra sitt arbete på.
Där ligger medelvärdet i enkäten på 7,6 respektive 7,7.
Resultatet är i stort sett detsamma som vid medarbetarenkäten
2008.
Alla enheter har under hösten påbörjat ett värdegrundsarbete
som en del i att öka trivsel och minska sjukfrånvaron. Här förs
diskussioner om etik och moral och hur vi behandlar varandra.
Arbetet kommer att fortgå även under 2010.
Under senvåren kom så årets resultat av JÄMIX som är ett sätt
att mäta jämställdhet med hjälp av olika faktasiffror i
organisationen. Årets resultat för Kungsholmens
stadsdelsförvaltning blev 126 poäng, vilket är en förbättring om
än liten i förhållande till förra året då resultatet var 125.
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Mål
§ 4 enligt JämL
§5 enligt EDA

Att fler medarbetare ska få
möjlighet att arbeta heltid om
de så önskar

Säkerhetsställa det
sytematiska arbetsmiljöarbetet
Att den fysiska arbetsmiljön
lämpar sig för alla
medarbetare oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning,
funktionshinder och ålder
Att den psykosociala
arbetsmiljön lämpar sig för
alla medarbetare oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning,
funktionshinder och ålder
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Medianvärdet för Stockholms stad 2008 var 118 poäng.
Det är 73,3 % eller 807 personer inom förvaltningen
som arbetar heltid (tillsvidare- och tidsbegränsade) och
26,7 % eller 294 personer som arbetar deltid. Det är en
minskning av antalet heltidsarbetande med 7,8
procentenheter sedan 2008.
Vid vakanser inventeras alltid möjligheten till att öka
tjänstgöringstiden. De flesta enheter arbetar för att alla som vill
arbeta heltid eller gå ner i tid ska ges den möjligheten Vid
nyrekrytering erbjuds deltidsanställda att arbeta heltid om det
passar i verksamheten. De önskemål om att få öka arbetstiden
som framförts under året har i stort sett kunnat tillfredställas.
Dock är det ibland svårt att kombinera önskemål med
verksamhetskrav.
För att underlätta och göra det systematiska arbetsmiljöarbetet
tydligt och för att få tillfredställande rutiner i sammanhanget har
utarbetats en arbetsmiljöplan för Kungsholmens
stadsdelsförvaltning. Här finns alla delar i sytematiskt
arbetsmiljöarbete med och planen är tänkt att fungera som ett
hjälpmedel för chefer och medarbetare. Planen har
implementerats vid chefsmöten inom samtliga
verksamhetsområden under hösten.
De flesta enheter ser på arbetsförhållandena utifrån ett
genusneutralt ”medarbetarperspektiv” i samband med den
fysiska skyddsronden som görs årligen. Där ingår att se till att
alla medarbetare oavsett kön, etnicitet, religion osv. har en
fysisk arbetsmiljö som fungerar. För att underlätta rutinerna,
eftersom den inte fungerar tillfredställande idag, för var
protokollen från skyddsronden ska skickas har dessa skrivits in
och förtydligats i den arbetsmiljöplan som utvecklats under året.
Medarbetarenkäten utgör verktyg för den psykosociala
skyddsronden. Den genomfördes under hösten och nu väntas
resultatet innan novembers utgång. Först efter detta kan arbetet
på enhetsnivå påbörjas.
Arbetsmiljön tas ofta upp som en punkt i utvecklingssamtalen
och på Apt-möten. Uppföljningar görs på arbetsplatsträffar och i
samverkansgrupper. Två gånger per år har förvaltningsgruppen
tema arbetsmiljö. Under året har samtliga tillsvidareanställda
haft tillgång till en psykosocial rådgivningstjänst via telefon hos
Falck Healthcare, och ca 9 % av medarbetarna har utnyttjat
tjänsten. Det allmänna intrycket är att tjänsten fungerar bra och
att chefer känner viss praktisk avlastning som att leta efter
adresser, telefonnummer osv. eller i vart fall vet var de kan
hänvisa medarbetare vidare vid behov.
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Mål
§5 Enligt JÄML
Alla medarbetare ska känna
till föräldraledighetslagen och
stadens policy gällande
föräldraledighet

Medarbetare ska ha möjlighet
att vara engagerade både i
arbete och föräldraskap

Att känna tillhörighet med
arbetsplatsen och på så sätt
underlätta återgång i arbetet
efter föräldraledigheten

§6 JämL
§ 6 EDA
Alla nyanställda ska få
kännedom om förvaltningens
riktlinjer gällande arbetsmiljö,
rehabilitering, kränkande
behandling, missbruk
samt hot och våld.

Alla medarbetare ska känna
Till förvaltningens riktlinjer
gällande arbetsmiljö,
rehabilitering, kränkande
behandling, missbruk
samt hot och våld.
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Under den centrala introduktionen för nyanställda som hölls 18
mars och 8 oktober har informerats om rättigheterna vid
föräldraledighet, vård av sjukt barn och Stockholms stads policy
i frågan. Ca 35 personer har under året deltagit i den centrala
introduktionen. Varje enhet ska även ha en egen introduktion
där anställningsvillkor, riktlinjer, förmåner, arbetsplatsspecifika
rutiner mm gås igenom. Många enheter har färdiga program och
checklistor för detta eftersom man anser det viktigt.
Ungefär 25 % av alla medarbetare på Kungsholmens
stadsdelsförvaltning är småbarnsföräldrar. Arbetsplatsträffar och
möten planeras in i god tid så att småbarnsföräldrar och
deltidanställda har möjlighet att delta. Det finns en positiv attityd
på enheterna att underlätta för de anställda att förena föräldraskap
med arbete. Vissa enheter stänger tidigare en dag per månad och
kan på så sätt starta tidigare på eftermiddagen. Andra åtgärder kan
exempel innebära byte av schema, enskilda lösningar mm.
Många av förvaltningens enheter anstränger sig att hålla god
kontakt med medarbetare som är föräldralediga. Flertalet
enheter bjuder in till arbetsplatsträffar, personalmöten, andra
gemensamma aktiviteter som julluncher etc. Många enheter
skickar minnesanteckningar och information till dem som
är föräldralediga. Kontakter kan ske mer kontinuerligt och vara
tydligare. Många enheter har rutiner för hur kontakten ska
upprätthållas. Ofta gör man upp med medarbetaren innan
föräldraledighet tas ut hur kontakten ska ske. Enligt
medarbetarenkäten anser ca 85 % av medarbetarna att det går bra
att förena arbete och privatliv, vilket är en ökning av resultatet
från 2007.

Förvaltningens riktlinjer samt lagstiftningen har förankrats hos
nyanställda medarbetare vid den centrala introduktionen den
18 mars och 8 oktober.
De allra flesta enheter har ett utarbetat program för hur den
lokala introduktionen på respektive enhet ska gå till.
Enheterna tar t.ex. upp policy och handlingsplaner, både
stadsdelens och egna. Mål och åtaganden, pedagogiska tankar om
arbetet, ledningens och personalens arbetsuppgifter.

I medarbetarenkäten2009 har 7 % eller ca 50 personer uppgett
att de anser sig kränkta eller diskriminerade i någon mening.
Den procentuella siffran var densamma i enkäten 2008.
Vid många enheter tas riktlinjer gällande arbetsmiljö,
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Mål
§6 JämL
§ 6 EDA

Att öka kunskapsnivån och
medvetenheten bland chefer
och medarbetare

Alla medarbetare ska känna
till Jämställdhets- och
mångfaldsplanen för 2008
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rehabilitering, kränkande behandling, missbruk samt hot och våld
regelbundet upp till diskussion på arbetsplatsträffar där samtliga
medarbetare deltar. På många enheter finns dokumenten anslagna
väl synlig plats. Eftersom det råder nolltolerans när det
gäller kränkande behandling måste förvaltningen arbeta ännu
hårdare med förebyggande åtgärder för att antal medarbetare som
känner sig kränkta ska minska. Därför har under hösten ett arbete
kring vår gemensamma värdegrund för hela Kungsholmens
stadsdelsförvaltning påbörjats i de flesta enheter.
Under året har en halvdagsutbildning om nya
diskrimineringslagstiftningen genomförts för samtliga chefer i
syfte att öka kunskapen kring de nya diskrimineringsgrunder som
tillkommit samt de ändringar i lagstiftningen som gjorts.
Förankringen av jämställdhets- och mångfaldsplanen hos alla
medarbetare har blivit bättre. Ca 75 % av cheferna anger att de
gått igenom årets plan på APT och vissa enheter även under
utvecklingssamtalet. Naturligtvis måste målet vara att alla
medarbetare ska känna till den och anpassa den efter den
verksamhet som de arbetar i. Så ännu har vi en bit kvar för att
uppfylla målet till 100 %. Planen finns tillgänglig på intranätet
och har distribuerats till samtliga chefer.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har under 2009 inte blivit
anmäld någon gång till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Utvärdering av verksamheten i förhållande till brukare
Sektionerna för biståndsbedömning inom äldreomsorgen
arbetar mycket med språket i olika former för att underlätta för
brukare. Att tänka på hur man använder språket både i tal och
skrift att skriva lättläst är några av de åtgärder som görs.
Inom förskolan är jämställdhet och mångfald samt
värdegrundsfrågor ständigt levande i verksamheten. Många
enheter ordnar föreläsningar i ämnet både för medarbetare och
föräldrar, det diskuteras även på föräldramöten och föräldraråd.
Barn och föräldrar erbjuds att dela med sig av andra kulturella
aktiviteter, fira andra högtider än de traditionella svenska mm.
Föräldrar bjuds in att vara med och skapa en förskolemiljö som
bryter könsstereotypa mönster.
Inom förskoleenheten Marieberg finns en nyanställd pedagog
med genusutbildning som kommer att arbeta inom den egna
förskolan samt övriga förskolor i enheten.
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Hon har gett ett historiskt perspektiv samt inblickar i andra
kulturers synsätt. Hon har även beskrivit miljöer där personalen
medvetet kan arbeta med barnen så att de oavsett kön erbjuds
samma möjligheter.
På en förskolas föräldramöte fick föräldrarna snabbt ta ställning
till om ett ord var manligt/kvinnligt ex. läppstift, hårmousse, fin,
blyg, hjälpsam. Utifrån detta hade man sedan en diskussion om
sina värderingar till orden. På förskolorna förs regelbundna
diskussioner och det tänks efter vid t.ex. inköp av pedagogsikt
material, samt hur det presenteras och i vilka miljöer det
placeras för att barnen ska kunna göra aktiva val.
Förskolorna är noga med att information till föräldrarna ska vara
likvärdig oavsett om det är kvinna eller man som tar emot den.
Möjligheter till ex teckentolk erbjuds till de föräldrar som
behöver.
Alla förskolor har arbetat vidare, med att utveckla sina,
likabehandlingsplaner under året.
Vuxenenheten inom verksamhetsområde individ och
familj arbetar mycket med frågor kring kvinnofrid.
Genom att öka kunskapsnivån hos medarbetare kan de
behov som finns hos brukare och klienter tillgodoses på
ett bättre sätt. Ett flertal utbildningsinsatser med
inriktning kvinnofrid har genomförts.
Erfarenhetsutbytet med det nätverk som startats med
finska socialarbetare har fortsatt under året.
Mål
§ 7-9 JämL
§7 EDA
Att uppnå en jämnare
könsfördelning och att öka
mångfalden.

Utvärdering av aktiva åtgärder
Vid utformning av annonser anges kravprofil. Utformningen är
medvetet könsneutralt så att kompetenta kandidater av bägge
könen söker. Ambitionen vid rekrytering är att anstränga sig att
rekrytera det underrepresenterade könet och att öka mångfalden.
Alla annonser granskas av personalenheten innan de publiceras.
Anställningen får den som bedöms som mest lämplig för arbetet
oavsett ålder, kön och etniskt ursprung. Hittills under året (tom
18/11) har 76 annonser publicerats varav de flesta inom förskolan
Vi har haft ca elvahundra sökande varav ca 16 % varit män.
Antalet anställda män har ökat med 0,8 procentenheter under året.
Huruvida mångfalden har ökat inom våra enheter är svårt att mäta

inte
Alla medarbetare ska få
adekvat kompetensutveckling
erat
er
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Mål
§ 7-9 JämL
§7 EDA
Alla medarbetare ska få
adekvat kompetensutveckling

§10-11 JämL.
§5 EDA.
Alla medarbetare ska ha
samma möjlighet att påverka
sin löneutveckling
Föräldralediga ska ha samma
löneutveckling som andra
medarbetare

Att utreda om det finns osakliga
löneskillnader på förvaltningen
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I stort sett alla medarbetare har utvecklingssamtal med sin chef
och då görs kompetensanalys gällande fortbildningsbehov på
kort och lång sikt. I medarbetarenkäten 2009 är medelvärdet 7,0
av 10 när det gäller vad medarbetare tycker om
meningsfullheten i samtalet. Det är ett relativt högt värde men
målet måste ändå vara att fler ska tycka att samtalen gagnar
deras utveckling. Ett par enheter har under året gått tillbaka från
privata utförare till kommunen vilket gjort att utvecklingssamtal
inte ännu hunnits med.
Målet är givetvis också att utvecklingssamtalen omfattar
samtliga anställda. I stort sett alla enheter upprättar individuella
kompetensplaner för sina medarbetare. Dessa frågor diskuteras
även på arbetsplatsträffar och personalkonferenser.

Vid alla löneförhandlingar har lönen satts utifrån avtal och
lönekriterier och inte utifrån kön eller etnisk bakgrund.
De flesta enheter har ett ständigt pågående arbete
med sina lönekriterier och att anpassa dessa efter den egna
verksamheten, eftersom verksamheten ständigt utvecklas och
förändras. I samma förhandlingar bevakas att föräldralediga
har följsamhet i sin löneutveckling. Här har både arbetsgivare
och fackliga företrädare ett ansvar.

Lönekartläggning används som ett instrument för att spåra
osakliga löneskillnader generellt mellan män och kvinnor. Som
grund för kartläggning använder Stockholms stad ett
befattningsvärderingssystem Bas.
Under 2009 har en lönekartläggning gjorts som visar att det inte
fanns osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor inom
samma yrkesgrupp. De skillnader som fanns i gruppen
personliga assistenter 2008 är åtgärdade.
I jämförelsen mellan kvinnodominerade grupper och icke
kvinnodominerade grupper i likvärdiga arbeten med samma
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BAS- värdering finns dock några osakliga löneskillnader som
ska rättas till. Dessa består framförallt i att kvinnodominerade
yrkesgrupper med högre BAS värdering tjänar mindre än icke
kvinnodominerad grupp med lägre BAS värdering. För att
komma tillrätta med detta har en handlingsplan upprättats.
Handlingsplanen bifogas. Lönekartläggningen i sin helhet finns
på stadens intranät.
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Lönekartläggning
Åtgärdsplan Likvärdigt arbete 2009-2011
Befattning

Åtgärder

Personlig assistent

Ska inom ramen för kommande års löneöversynsförhandlingar
prioriteras i sin löneutveckling, i relation till vaktmästarna också
genom att vaktmästarna i Bas-grupp B bromsas.

Barnskötare
Vårdbiträde

Ska inom ramen för löneöversynsförhandlingarna prioriteras i sin
löneutveckling de närmaste tre åren med målet att medianlönen blir
högre än medianlönen för vaktmästare i Bas-grupp B och
arbetsinstruktörerna i Bas-grupp C.

Vårdare

Ska jämfört med arbetsinstruktörerna i Bas-grupp C prioriteras i
löneöversynsförhandlingarna under kommande år med målet att
efter tre år uppnå minst lika hög medianlön.

Personalkonsult
Personalkonsulent
Ekonomer
Socialsekreterare
Lekparksföreståndare
Psykolog
Logoped
Familjebehandlare

Inom lika basgruppsbedömda akademiska yrkesgrupper finns stora
löneskillnader. Det gäller inte bara inom Kungsholmens
stadsdelsförvaltning. Så länge de grupper som listats till vänster
bedöms likvärdiga bör det lokala målet vara att de genomsnittliga
löneskillnaderna ska minskas.
För många av yrkesgrupperna finns löneskillnaderna i hela staden
och det är därför knappast möjligt att ensidigt åtgärda alla
skillnader lokalt. Stadsledningskontorets personalstrategiska
avdelning bör också uppmärksammas på frågan.

En reflektion under arbetets gång har varit att löneskillnaderna mellan olika befattningar
inom samma BAS-grupp i vissa fall är oerhört stora. Ett ex är BAS-grupp G där
skillnaderna är 10 690 kr. Detta känns aningen märkligt med tanke på att det ska vara
likvärdiga arbeten. Enligt diskrimineringslagstiftningen jämförs endast kvinnodominerade
yrkesgrupper med icke kvinnodominerade yrkesgrupper men en rekommendation är inför
kommande lönerevisioner att titta lite extra noga på detta för att se om detta kan jämnas ut
eller om befattningarna helt enkelt är placerade i fel BAS-grupp eller ska värderas om.
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Uppföljning av Åtgärdsplan 2009
Befattning

Åtgärder

Personlig assistent

Personliga assistenter har enligt åtgärdsplanen prioriterats i sin
löneutveckling vilket gjort att skillnaden i medianlön i förhållande
till arbetsinstruktör och vaktmästare minskat under året Dock
behöver åtgärdsplanen följas även de kommande åren.

Barnskötare
Vårdbiträde

Gällande barnskötare och vårdbiträde i jämförelse med
vaktmästare och arbetsinstruktörer så är minskningen i skillnad
gällande medianlönen obetydlig gentemot arbetsinstruktörer, eller
tvärtom en ökning med fördel vaktmästare. Åtgärdsplanen
kvarstår.

Vårdare
Löneskillnaden har minskat något för vårdare i förhållande till
arbetsinstruktörer. Åtgärdplan kvarstår.
Personalkonsult
Personalkonsulent
Ekonomer
Socialsekreterare
Lekparksföreståndare
Psykolog
Logoped
Familjebehandlare

Enligt åtgärdsplan bör löneskillnaderna mellan yrkesgrupperna
minska vilket också skett i flera fall om än nästan obetydligt i
andra.
Åtgärdsplan kvarstår.

