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Lekebergs styrdokument 
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   
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1 Inledning 
Policyn mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter ska utgöra 
ett styrdokument i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt 
all typ av diskriminering för anställda i Lekebergs kommun på alla 
arbetsplatser.  
Målsättningen för arbetet med jämställdhet, jämlikhet och mångfald är att 
förändra attityder, skapa ökad förståelse, förebygga och motverka all form av 
diskriminering och utveckla verksamheten i positiv riktning. Som arbetsgivare 
skall Lekebergs kommun ge samma förutsättningar, rättigheter och 
möjligheter för alla anställda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

2 Jämställdhet och mångfald 
Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika förutsättningar, rättigheter 
och möjligheter. Mångfald handlar inte bara om kön utan om att alla ska få 
samma förutsättningar, rättigheter och möjligheter, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Som arbetsgivare ska Lekebergs kommun sträva mot en mångfald bland sina 
medarbetare för att ta tillvara på kompetens, olika erfarenheter och 
bakgrund. Att ha en blandad medarbetargrupp bidrar till en förbättrad 
arbetsmiljö, ökad måluppfyllelse och förebygger diskriminering. 

3 Diskriminering 
All form av diskriminering är förbjudet. Lekebergs kommun som arbetsgivare 
accepterar inte ett beteende hos medarbetare och chefer som medför att 
andra medarbetare upplever sig diskriminerade, kränkta, trakasserade eller 
sexuellt trakasserade på grund av vem man är eller vilken bakgrund man har. 

Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan och där missgynnandet har samband med de sju 
diskrimineringsgrunderna. Som arbetsgivare ska Lekebergs kommun ge lika 
rättigheter och möjligheter till alla personer oavsett vem man är.  
Förbudet gäller i alla situationer som har samband med arbetet och kan vara 
exempelvis: 

• Vid rekrytering  
• Vid arbetsplatsens utformning 
• Kompetensutveckling 
• Inflytande, ansvar och befogenheter 
• Löneutveckling 
• Den dagliga arbetsmiljön 
• Vid kombination av förvärvsarbete och föräldraskap 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Homo--bi--och-transpersoner-HBT/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Homo--bi--och-transpersoner-HBT/
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4 Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 
Trakasserier innebär att någon har ett uppträdande som kränker någon 
annans värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet.  

 
Om en arbetstagare har påtalat att arbetsgivarens handlande strider mot 
lagen eller gjort en anmälan till arbetsgivaren om diskriminering, trakasserier 
eller sexuella trakasserier inom arbetsgivarens verksamhet får arbetsgivaren 
inte vidta åtgärder mot den personen som kan liknas vid bestraffning. Om 
arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt 
för trakasserier eller sexuella trakasserier har arbetsgivaren en skyldighet att 
utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som kan krävas för att 
förebygga risk för trakasserier i framtiden.  

5 Ansvar 
Kommunfullmäktige har ett övergripande ansvar för kommunens arbete mot 
diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter för alla anställda i 
Lekebergs kommun. 
Varje chef med personalansvar ska förebygga diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter för alla medarbetare. Det innefattar även att 
ansvara för att alla medarbetare får information och kunskap om 
jämställdhet, mångfald och diskriminering. Alla medarbetare ansvarar för att 
bidra till en god arbetsmiljö och aktivt ta avstånd mot diskriminering och 
kränkande behandling.  
 
Personalavdelningen ansvarar för framtagande och utveckling av de centralt 
antagna styrdokumenten, samt för kartläggning av löneskillnader. 
Dokumentationen om aktiva åtgärder inom varje verksamhet och förvaltning 
ska utvärderas årligen och redovisas till kommunstyrelsen.  
 
Samverkan i jämställdhet- och mångfaldsfrågor sker på central samverkan. En 
jämställdhetsgrupp bestående av arbetsgivarrepresentanter och fackliga 
företrädare utses. Kommundirektör utser arbetsgivarrepresentanter och de 
fackliga organisationerna utser gemensamt de fackliga representanterna i 
jämställdhetsgruppen. 
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