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Mångfaldsarbete i Tranås kommun
Målgfaldsarbete i Tranås kommun är en del i kommunens personalpolitik. Programmet beskriver Tranås
kommuns mål för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I programmet inryms jämställdhet i begreppet mångfald.
Visionen är att Tranås kommun ska vara ett föredöme genom att verksamheterna genomsyras av acceptans,
respekt och uppskattning för människors olikheter.

Syfte & mål
Syftet med programmet är att vägleda Tranås kommuns politiker, chefer, arbetsledare och medarbetare i
mångfaldsarbetet samt att öka förståelsen och kunskapen inom området för att nå det övergripande målet: att
öka mångfalden i Tranås kommun.

Ansvar och befogenheter
Programmet omfattar alla medarbetare i Tranås kommun. Arbetet med mångfald i Tranås kommun ska
genomsyra alla verksamheter och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det är ett gemensamt ansvar att
utveckla organisationen och arbetsförhållandena, så att Tranås kommun får verksamheter som präglas av
mångfald där alla är välkomna. Det är viktigt att alla samverkar i arbetet genom att öka sina kunskaper,
ifrågasätta sina värderingar samt genom att reflektera över sina egna attityder. Det är även viktigt att våga slå
larm om diskriminering, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen.
Det politiska ansvaret
Kommunfullmäktige har som högsta beslutande organ det yttersta ansvaret för att skapa förutsättningar för
mångfaldsarbetet inom Tranås kommun. Kommunstyrelsen, som ytterst personalansvarig instans, antar
programmet och respektive nämnd/styrelse ansvarar för att medel för mångfaldsarbetet frigörs. Det är även
kommunstyrelsen som ansvarar för att styra, samordna och följa upp nämndernas mål och åtaganden vad gäller
mångfaldsarbetet. Förvaltningarna har genomförande- och uppföljningsansvar samt uppgiften att se till att
verksamheterna bedrivs i enlighet med programmet.
Chefen
Cheferna är ytterst ansvariga för att programmet för mångfaldsarbete efterlevs inom sitt ansvarsområde och är
skyldiga att vidta åtgärder om de får kännedom om att någon blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller
sexuella trakasserier. Mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och i det löpande
beslutsfattandet. Chefernas förhållningssätt ska främja en öppen kultur.
Medarbetaren
Alla medarbetare har ett eget ansvar att beakta och integrera mångfaldsperspektivet i det dagliga arbetet samt
främja ett respektfullt bemötande och en fördomsfri arbetsplats.
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Tidsplan
Programmet sträcker sig över åren 2016-2018. I enlighet med Diskrimineringslagen revideras Mångfaldsarbete i
Tranås kommun vart tredje år.

Målområden
I programmet återfinns fem målområden kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Åtgärder kopplade till målen återfinns i planen Aktiva åtgärder
för mångfaldsarbete i Tranås kommun.
Arbetsförhållanden
Arbetsförhållanden omfattar såväl fysiska som psykosociala förhållanden i arbetet. 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.


Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska upplevas som god av alla medarbetare.



Alla medarbetare bör ha möjlighet till en heltidsanställning. Heltid är normen medan att arbeta deltid är
en möjlighet.

Föräldraskap och förvärvsarbete
Utifrån Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete
med föräldraskap.


Tranås kommun ska underlätta för alla medarbetare att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Lön och anställningsvillkor
Arbetsgivaren ska vart varje år kartlägga och analysera både bestämmelser och praxis om lön och löneskillnader
mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Detta ska göras i syfte att
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.


I Tranås kommun ska inga osakliga skillnader i lön förekomma.

Rekrytering och kompetensutveckling
Arbetsgivaren ska verka för att ingen missgynnas i något led under rekryteringsprocessen.
När det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss
kategori av arbetstagare på en arbetsplats, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få
sökande av det underrepresenterade könet.
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Arbetsgivaren ska även 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.


Antal medarbetare av det underrepresenterade könet inom olika yrkesgrupper och på alla nivåer ska
öka.



Alla medarbetare i Tranås kommun ska, utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, ha samma
möjlighet till utbildning, kompetensutveckling och karriärutveckling.

Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för kränkande
särbehandling, trakasserier eller repressalier som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna.


Kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier ska ej förekomma i Tranås kommun.

