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1. Inledning 
 

1.1 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 
Syftet med lagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten 
mellan  kvinnor  och  män  samt  att  i  detta  syfte  förbättra  kvinnans  ställning  särskilt  i 
arbetslivet.  Lagen  syftar också  till  att  förebygga diskriminering på  grund  av  könsidentitet 
eller könsuttryck.  
 
Enligt Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män är jämställdhet en 
grundläggande  rättighet  för  alla  och  ett  oersättligt  värde  i  en  demokrati. För  att  denna 
rättighet ska förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att 
den  tillämpas  effektivt  på  alla  områden,  såväl  politiska,  ekonomiska  och  sociala  som 
kulturella. 
 
1.2 Diskrimineringslag 
Syftet  med  lagen  är  att  främja  likabehandling  och  förebygga  diskriminering  samt  att 
effektivera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. 
 
1.3 Jämställdhet i Korsholms kommun 
Korsholms  kommuns  vision  inom  personalstrategin  är  att  skapa  goda  arbetsplatser  där 
medarbetarna  känner  meningsfullhet,  glädje  och  gemenskap  i  arbetet  och  gärna  vill 
utveckla verksamheten och sig själva. 
 
1.4 Europeiska deklarationen om jämställdhet 
Korsholm  kommun  har  den  28.9.2015  omfattat  målsättningarna  i  den  europeiska 
deklarationen  om  jämställdhet mellan  kvinnor  och män  på  lokal  och  regional  nivå  och 
förbundit sig att inom befintliga resurser tillämpa deklarationens artiklar. 

 
1.5 Värdegrund 
I Korsholms arbetar vi enligt den gemensamma värdegrund som antagits i personalstrategin. 
Den grundar sig på fyra områden som varje medarbetare ska tillämpa: 
 
Kommunikation  Vi kommunicerar öppet och ärligt på två språk 
Lojalitet    Vi är lojala mot verksamheten och fattade beslut 
Ansvar    Vi tar ansvar för vårt arbetsresultat och ‐klimat 
Respekt    Vi respekterar varandra och visar hänsyn 
 
Utöver medarbetaruppdraget tar vi som är chefer extra ansvar för verksamhetens innehåll, 
kvalitet, medarbetarnas prestationer samt för hur invånarna upplever vår service. Vi skapar 
förutsättningar  som  ger  medarbetarna  goda  möjligheter  till  delaktighet  och  personlig 
utveckling. Verksamhetens mål  samt medarbetarnas uppdrag och  ansvar beskrivs  tydligt. 
Som  chefer,  förmän  och  arbetsledare  är  vi  goda  förbilder  som  främjar  arbetsglädje, 
öppenhet och kreativitet i hela organisationen.  
 
2. Syfte 
Syftet  med  jämställdhetsplanen  är  att  Korsholms  kommun  ska  vara  en  arbetsplats  där 
kvinnor och män arbetar på samma villkor med samma förutsättningar. Oberoende av kön 



5 
 

ska kvinnor och män ha lika rätt i fråga om arbete, anställnings‐ och andra arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
 
3. Ansvar 
Jämställdhets‐  och  likabehandlingsplanen  behandlas  i  Arbetarskyddskommissionen, 
Samarbetskommittén,  Personalsektionen,  kommunstyrelsen  och  fastställs  i 
kommunfullmäktige. HR‐avdelningen/HR‐chefens  ansvar  är  att  se  till  att planen  revideras 
vartannat år och att den utvärderas årligen. Chefer och förmän fungerar som arbetsgivare 
och har som ansvar att aktivt arbeta utgående från planen och att göra  jämställdhets‐ och 
likabehandlingsarbete till en naturlig del i det vardagliga arbetet. Varje medarbetare bär ett 
stort  ansvar  för  jämställdhetsarbetet  och  att  arbeta  utifrån  den  gemensamma 
värdegrunden.  
 
4. Planens förankring i organisationen 
Jämställdhets‐  och  likabehandlingsplanen  presenteras  för  ledningsgruppen  så  att  alla 
verksamhetschefer  i kommunen kan  föra den vidare  i organisationen. Planen sänds via e‐
post även ut till samtliga chefer/förmän som sedan ansvarar för att medarbetarna får ta del 
av  planen  och  att  den  är  lättillgänglig  på  arbetsplatsen.  Jämställdhetsplanen  finns  även 
tillgänglig på kommunens intranät. 
 
Planen  skall  vara  vägledande  för  alla  anställda  inom  Korsholms  kommun  i  arbetet med 
jämställdhet och likabehandling. 
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5. Kartläggning, mål, åtgärder och handlingsplan 
 

5.1 Arbetsförhållanden 

Kartläggning: 
Anställda 
Kommunen hade 31.12.2014 1 662 anställda medarbetare. Andelen kvinnor var 1 417 och 
männen 245. Procentuellt utgjorde kvinnorna 85,3 % och männen 14,7 %.  
 
Sjukfrånvaro 
Männens  sjukfrånvaro  var  2160  kalenderdagar  (8,8  kalenderdagar/anställd man), medan 
kvinnornas var 19702 kalenderdagar (13,9 kalenderdagar/anställd kvinna) för år 2014. 
 
Mål: 

• Välmående medarbetare på en trygg arbetsplats (Personalstrategin 2014‐2017). 
 
Åtgärder: 

 Genom  riskkartläggningar  undersöka,  analysera  och  minska  antalet 
sjukfrånvarodagar till följd av arbetsolyckor. 

 Företagshälsovårdens  arbetsplatsutredningar  genomförs  på  varje 
verksamhetspunkt. 

 
Ansvarig för åtgärd: 
Chefer och förmän 
 
Tidsplan: 
2016‐2017 

Uppföljning: 
Årlig uppföljning av riskkartläggningar 
Uppföljningen sker via årlig statistik som presenteras i personalbokslutet.   

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 6 § (15.4.2005/232) 
”Varje arbetsgivare skall i arbetslivet på ett målinriktat och planmässigt sätt främja 
jämställdhet mellan könen.” 
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5.2 Rekrytering och kompetens 

Kartläggning: 
Av kommunens 1 662 anställda (31.12.2014) var 1 196 tillsvidare anställda medan 466 hade 
en visstidsanställning. 
De tillsvidare anställda fördelade sig enligt följande: 
Tjänster  Kvinnor  Män 
Bildningstjänster  423 69
Hälsovårdstjänster  271 20
Koncernförvaltning  25 12
Samhällsbyggnad  112 79
Socialvårdstjänster  179 6
Andelen kvinnor utgjorde 84,4 % av alla tillsvidare anställda. 
 
Det  finns  situationer  där  det  är möjligt  att  rekrytera  endast  en  representant  av  det  ena 
könet dvs där arbetet eller uppgiften bestäms enligt kön. 
 
Mål: 

• Sträva efter en jämn könsfördelning i arbetsgrupperna. 
• Kommunen anställer medarbetare tillsvidare när behovet av personal är konstant. 

 
Åtgärder: 

 Uppmana  både  kvinnor  och  män  att  söka  tjänster  och  arbete  inom  Korsholms 
kommun. 

 
Ansvarig för åtgärder: 
Chefer och förmän 
 
Tidsplan: 
Fortlöpande   

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 8 § (30.12.2014/1329) 
”Förbjuden diskriminering enligt denna lag ska anses föreligga, om en arbetsgivare  
1) vid anställning eller uttagning av person till en viss uppgift eller utbildning förbigår en 
person av motsatt kön som är mer meriterade än den som utses, om inte arbetsgivarens 
förfarande har berott på någon annan omständighet än kön och den omständigheten är 
godtagbar eller om inte det finns sådana vägande och godtagbara skäl till förfarandet 
som beror på arbetets eller uppgiftens art,  
2) vid anställning eller uttagning till en viss uppgift eller utbildning eller vid beslut om 
anställningens längd eller fortgång eller om lönevillkoren eller andra anställningsvillkor 
går till väga så att en person missgynnas på grund av graviditet eller förlossning eller på 
grund av någon annan omständighet som hänför sig till personens kön.” 
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5.3 Samordnande av arbets‐ och familjeliv 

 
Kartläggning: 

Familjeledigheter,  till  vilka  tillfälligt 
vårdledigheter,  vårdledigheter  och 
föräldraledigheter  räknas  togs  ut  år 
2012  ‐  20 090  dagar,  år  2013  18 309 
dagar.  Andelen  familjeledigheter  som 
tas ut av män har ökat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål: 
• En positiv attityd  till  föräldraledighet och  föräldraskap  råder  inom kommunen, och 

anställda uppmuntras till jämställdhet i föräldraskapet. Samtliga medarbetare ska ha 
samma förutsättningar att förena arbete med föräldraskap. 

 
Åtgärder: 

 Uppmuntra män att ta ut mer föräldraledighet. 
 
Ansvarig för åtgärder: 
Chefer och förmän 
 
Tidsplan: 
Fortlöpande 
 
Uppföljning: 
Uppföljningen sker via årlig statistik som presenteras i personalbokslutet.   

Frånvaro  2012  2013 2014
Faderskapsledighet  104  186 175

Man  104  186 175
Föräldraledighet  7896  6826 6506

Kvinna  7852  6826 6506
Man  44  0 0

Moderskapsledighet  5717  5499 4731
Kvinna  5717  5499 4731

Tillfällig vårdledighet  1306  1177 1333
Kvinna  1209  1100 1232
Man  97  77 101

Vårdledighet utan lön  10863  10461 10536
Kvinna  10857  10319 10385
Man  6  142 151

Vårdledigheter totalt  25886  24149 23281
Vårdledigheter kvinna  25635  23744 22854
Vårdledigheter man  251  405 427

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 6 § 2 mom. punkt 5 
(15.4.2005/232) 
”För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina 
resurser och andra relevanta omständigheter göra det lättare för kvinnor och män att 
förena arbete och familjeliv, framför allt genom att fästa avseende vid 
arbetsarrangemang.” 
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5.4 Lika lön för likvärdigt arbete (Jämställda löner) 

Enligt lagen 6b § 1 mom. ska arbetsgivaren med hjälp av en lönekartläggning utreda att det 
varken direkt eller  indirekt förekommer ogrundade  löneskillnader mellan kvinnor och män 
som är anställda hos samma arbetsgivare och som utför arbete som är att betrakta som lika 
eller likvärdigt. 
 
I lönekartläggningen ska uppmärksamhet ägnas inte bara åt kvinnor och män som utför lika 
arbete, utan också åt dem som utför  likvärdigt arbete dvs arbete som ska anses vara  lika 
krävande  som  ett  annat  arbete.  Kompetenskrav,  arbetets  ansvarsfullhet,  belastning  och 
arbetsförhållande beaktas vid bedömningen. 
 
Mål: 

• Lika lön för likvärdigt arbete 
 

Åtgärder: 
 Lönekartläggningen görs år 2016 
 Om  det  förekommer  tydliga  skillnader  mellan  kvinnors  och  mäns  löner,  utreds 
orsakerna till och grunderna för löneskillnaderna år 2016‐2017 

 
Ansvarig för åtgärder: 
HR‐avdelningen 
Verksamhetschefer och förmän 
 
Tidsplan: 
2016‐2018 
 
Uppföljning: 
Lönekartläggningen görs vart tredje år.   

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 6 § 2 mom. punkt 3 
(15.4.2005/232) 
”För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina 
resurser och andra relevanta omständigheter främja jämställdheten mellan kvinnor och 
män när det gäller anställningsvillkor, särskilt lön.” 

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 6 b § (30.12.2014/1329) 
”Syftet med lönekartläggning är att utreda att det inte förekommer ogrundade 
löneskillnader mellan kvinnor och män som är anställda av samma arbetsgivare och som 
utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.” 
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5.5 Trakasserier 

Jämställdhets‐  och  likabehandlingsarbete  skapas  när  vi  fattar  beslut,  planerar,  utför  vårt 
arbete, utvärderar och fördelar resurser. 
 
 
Mål:  

• Nolltolerans angående alla former av trakasserier. 
• Varje anställd har vetskap om hur de ska agera om någon upplever sig trakasserad. 
• Positiv arbetsgemenskap (Personalstrategin 2014‐2017). 

 
Åtgärder: 

 Varje anställd har tillgång till handlingsplanen för mobbning och osakligt bemötande. 
 Arbetsgivaren  ingriper  och  påbörjar  utredning  när  vetskap  om  trakasserier, 
mobbning eller osakligt bemötande uppkommer. 

 
Ansvarig för åtgärder: 
Alla i organisationen 
 
Tidsplan: 
Fortgående 
 
 
 
   

Diskrimineringslagen (1325/2014) 
”Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, 
övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet 
som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den 
grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon 
annan.” 

”En arbetsgivares förfarande ska betraktas som diskriminering, om arbetsgivaren efter 
att ha fått vetskap om att en arbetstagare i sitt arbete har blivit utsatt för trakasserier 
som avses i Diskrimineringslagen 14 § 1 mom. underlåter att vidta de åtgärder som står 
till buds för att undanröja trakasserierna. 
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5.6 Främjande av likabehandling 

Bedömningen  ska  i mån  av möjlighet  inriktas på hur  likabehandlingsaspekten har beaktas 
när verksamhetsformer som  ingår  i myndigheternas uppgifter har organiserats samt på hur 
myndighetens verksamhet de facto har påverkat ställningen för de grupper som riskerar att 
bli diskriminerade. 
 
Myndigheten ska  inom sitt ansvarsområde bedöma hur  likabehandling uppnås till exempel 
vid beredning av ärenden, vid beslutsfattande, inom den administrativa verksamheten, inom 
förvaltningsseden,  i  ledarskapet,  i  resultatstyrningen  och  resultatavtalen,  inom  den 
ekonomiska planeringen, inom den strategiska planeringen och i samband med information. 
 
Mål:  

• Likabehandling uppnås i kommunens olika verksamhetsområden 
 
Åtgärder: 

 Bedömning av nuläget. 
 Arbetsgivaren  vidtar  effektiva,  ändamålsenliga  och  proportionerliga  åtgärder  som 
behövs  för  att  främja  likabehandling  med  beaktande  av  myndighetens 
verksamhetsmiljö, resurser och övriga omständigheter. 

 
Ansvarig för åtgärder: 
Verksamhetschefer, chefer och förmän 
 
Tidsplan: 
Bedömning av nuläget 2016 
Åtgärder 2017‐2018 
 
 
 
 
 
   

Diskrimineringslagen (1325/2014) 
”Myndigheterna ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta 
åtgärder som behövs för att främja likabehandling.” 
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6. Bilaga  ‐ Definitioner enligt  lagar  (Lag om  jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
Diskrimineringslag) 

 
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män: 

Arbetstagare:  en  person  som  genom  avtal  förbinder  sig  att  åt  en  annan 
(arbetsgivare)  under  dennes  ledning  och  övervakning  utföra  arbete mot  lön  eller 
annat  vederlag  eller  som  står  i  tjänsteförhållande  eller  annat  därmed  jämförbart 
anställningsförhållande  till  staten,  en  kommun  eller  ett  annat  offentligt  samfund 
(myndighet). 
Könsidentitet: en persons upplevelse av sin könstillhörighet 
Könsuttryck:  uttryck  för  kön  genom  klädsel  eller  beteende  eller  på  något  annat 
motsvarande sätt 
Sexuella  trakasserier: någon  form av  icke önskvärt  verbalt,  ickeverbalt eller  fysiskt 
beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons 
psykiska  eller  fysiska  integritet,  särskilt när detta  sker  genom  att  skapa  en hotfull, 
fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. 
Trakasserier pga kön: någon form av icke önskvärt beteende som har samband med 
en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck och som inte är av sexuell 
natur, men  vars  syfte  är  eller  leder  till  en  kränkning  av  en  persons  psykiska  eller 
fysiska  integritet  och  skapar  en  hotfull,  fientlig,  förnedrande,  förödmjukande  eller 
tryckande stämning. 

 
 
Diskrimineringslag: 

Direkt  diskriminering:  direkt  diskriminering  ska  anses  förekomma  när  någon  på 
grund av en omständighet som gäller honom eller henne som person behandlas på 
ett  ofördelaktigare  sätt  än  någon  annan  har  behandlats,  behandlas  eller  skulle 
behandlas i en jämförbar situation. 
Indirekt  diskriminering:  Indirekt  diskriminering  ska  anses  förekomma  när  regler, 
kriterier  eller  förfaringssätt  som  framstår  som  jämlika  kan  komma  att missgynna 
någon på grund av en omständighet som gäller honom eller henne som person, om 
inte regeln, kriteriet eller förfaringssättet har ett godtagbart syfte och medlen för att 
nå detta syfte är lämpliga och behövliga. 


