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Bakgrund
Diskrimineringslagen ersatte 2009 
Jämställdhetslagen och omfattar 
även mångfaldsbegreppet. Även 
Lagen om förbud mot diskrimine-
ring av visstids- och deltidsanställ-
da, samt skydd mot diskriminering 
av föräldralediga i Föräldraledig-
hetslagen, påverkar arbetet med 
jämställdhets- och mångfaldsfrå-
gor.

Syfte
Att motverka diskriminering samt 
främja lika rättigheter och möj-
ligheter oavsett kön, etnisk till-
hörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning, ålder samt 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck.

Policyn
Borgholms kommun och dess bo-
lag ska vara en verksamhet som 
ser till alla medarbetares kompe-
tens, erfarenhet och arbetsinsats 
och som uppfattas som attraktiv 
för alla personer med rätt kompe-
tens att söka anställning i.

Diskriminering får inte förekomma 
i förhållande till vare sig medar-
betare, medborgare, kunder, le-
verantörer eller andra som Borg-
holms kommun och dess bolag 
kommer i kontakt med.

Vi eftersträvar en jämn könsför-
delning och mångfald inom såväl 
ledningen som inom olika delar 
av verksamheten. Vi verkar på 
en mångfacetterad marknad. För 
att kunna bedriva en framgångs-
rik verksamhet som speglar våra 
medborgares och andra intres-
senters behov är det viktigt att vi 
arbetar för jämställdhet och mång-
fald inom kommunen.

Alla anställda ska kunna förena 
arbete och föräldraskap.  



Vi är måna om att medarbetarna 
ska ha balans mellan arbete och 
fritid och att förutsättningar ska-
pas för detta genom att försöka 
hitta flexibla arbetslösningar.

Heltidsanställningar ska eftersträ-
vas och ofrivilliga deltidsanställ-
ningar avskaffas och timanställ-
ningar minimeras.

Vi bedriver ett målinriktat arbete 
för att aktivt främja lika rättigheter 
och möjligheter i arbetslivet när 
det gäller såväl arbetsförhållan-
den som rekrytering och lönefrå-
gor.

Vi tolererar inte förekomst av tra-
kasserier och mobbning.

Ansvar
Kommunfullmäktige är ansvarig 
för Jämställdhets- och Mångfalds-
policyn.

Vår policy omsätts i en jämställd-
hets- och mångfaldsplan med 
handlingsplaner och uppföljning 
av dessa.

Respektive chef har ansvaret för 
att denna policy följs och för ge-
nomförandet av handlingsplaner-
na inom sina verksamheter.

HR-avdelningen ansvarar för att 
policyn efterlevs.




