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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen avslutar integrationsprojektet 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

2. Kommunfullmäktige inrättar arbetet med integrationen med två 
årsarbetstjänster inom ordinarie verksamhet under 
utvecklingsavdelningen vid kommunledningsförvaltningen 
(utökning med en årsarbetstjänst jämfört med projektet). 

3. Verksamheten finansieras med pengar från migrationsverkets 
flyktingkonto. 

Beskrivning av ärendet 

Under senare år har Tingsryds kommun ökat sitt mottagande av nyanlända 
och förväntan är att nuvarande nivå kommer bibehållas, alternativt öka. 
Under 2014 har kommunen arbetat med ett projekt kring integration. 
Projektet har innefattat en handlingsplan med syfte att få nyanlända att vilja 
bo kvar och trivas i Tingsryds kommun. 

. Ekonomisk kompensation i olika former kommer kommunen till del från 
migrationsverket Hanteringen av medel som tillfårs kommunen tex i form 
av schablonersättning, prestationsersättning och sökta medel från 
migrationsverket och länsstyrelse är komplex och tidskrävande. 

Med hjälp av prestationspengar från migrationsverket anställdes en 
integrationssamordnare att arbeta med verkställighet av handlingsplanen. 
Arbetet med handlingsplanen har i stora drag verkat inom tre områden; 
träffpunkter, sysselsättning och fadderverksamhet och har varit 
framgångsrikt. Ett nära samarbete med övriga förvaltningar och aktörer i 
samhället har varit avgörande för projektet. 

Förslag till fortsatt hantering av integrationsarbetet 

Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling inom integrationsområdet 
Det nuvarande arbetet med träffpunkter, sysselsättning och 
fadderverksamhet bör utvecklas vidare. Samverkan med andra kommuner, 
länsstyrelsen, migrationsverket, arbetsförmedlingen, föreningslivet etc. 
utvecklas. Att omvärldsbevaka och få bra möjligheter för kommunens nya 

l Utdragsbestyrkande 
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invandrare i form av utbildning, praktikplats, jobb, bostad är prioriterade 
områden. 

Ansvaret för det övergripande integrationsarbetet bör organiseras inom en 
enhet. 

Överväganden huruvida enheten för integration borde placeras inom 
socialförvaltningen alternativt kommunledningsförvaltningen har gjorts. 
Förslaget är att verksamheten organiseras under utvecklingsavdelningen 
inom kommunledningsförvaltningen. Detta för att visa på hela samhällets 
ansvar for nyanländas trivsel i Tingsryds kommun. Socialförvaltningens 
uppdrag blir då fortsatt att stödja de personer som inte klarar sin försörjning 
eller livsföring i övrigt. 

Att fortsatt nära samarbete med övriga förvaltningar och andra aktörer i 
samhället måste vara en förutsättning för arbetet inom enheten för 
integration. 

Arbetet inom verksamheten för integration bör utvecklas for att nå en god 
ekonomisk hushållning där kompetens inom ekonomi tillförs enheten. 

Båda tjänsterna ovan bör ha utrymme för att aktivt arbeta med utveckling 
inom integrationsområdet 

l Utdragsbestyrkande 
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1. Mottagandet i Tingsryds kommun 

Ansvaret för flyktingmottagandet och bosättning av nyanlända är uppdelat på flera olika 
myndigheter. Det är Arbetsförmedlingen som tar fram länstal baserade på Migrationsverkets 
prognoser. Utifrån detta tecknar sedan länsstyrelsen avtal med kommunerna om mottagandet 
av nyanlända genom de anvisningsbara platsema d.v.s. hur många nyanlända som en kommun 
har möjlighet att ta emot (ABOs). Kommunema ansvarar för att ta emot de personer som fått 
uppehållstillstånd som genom en kommunplacering kan få tillgång till Arbetsförmedlingens 
etableringsinsatser och etableringsersättning. 

Enligt Migrationsverkets definition, räknas en nyanländ som kommunmottagen redan när den 
nyanlände/utländska medborgaren beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Med nyanländ avses 
en person som omfattas av lagen (20 l O: 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända . 
invandrare. Uppehållstillstånd kan man få av olika skäl som flykting, skyddsbehövande, efter 
synnerligen ömmande omständigheter eller som anhörig till en flykting som redan är bosatt i 
Sverige. Därefter finns det flera olika sätt på vilket en nyanländ kan komma till en kommun. 
Dessa olika sätt kan sammanfattas i de 4 vanligaste kategorierna som även används när man 
redovisar statistik över kommunmottagandet Kommunmottagandet avser den processen som 
syftar till att hjälpa nyanlända att bosätta sig i en kommun. 

För vmje kommunmottagen person som omfattas av förordningen (2010:1 122) erhåller 
kommunen en statlig ersättning som heter Schablonersättning från Migrationsverket (enligt 
20 l O: 1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar som innebär att kommunen 
har rätt till statlig ersättning för mottagande av utländska medborgare som beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige. Den första ersättningen betalas ut till kommunen månaden efter 
att en nyanländ tagits emot. Månaden efter finns den nyanlände med i Migrationsverkets 
statistik över kommunmottagna vilket innebär en månads förskjutning i statistiken. D.v.s. när 
en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första ersättning i februari 
och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över kommunmottagna i mars 
samma år. 

För personer som tas emot på anvisning (ABOs) erhåller kommunen utöver 
schablonersättningen ytterligare en statlig ersättning som heter prestationsersättning för ett 
ökat mottagande. Det är ett engångsbelopp om lOOOOh/ person. Under 2015 har Tingsryds 
kommun åtagit sig att ta emot 50 personer på anvisning. 

Nedan följer en kort presentation över mottagandet i vår kommun utifrån de olika 4 
kategorierna: ABO:s, EBO:s, Kvot och Anhörig. Antalet mottagna framgår av tabellen i 
anslutning till texten. 

l.lABO 
ABO innebär att den nyanlände asylsökande som beviljats uppehållstillstånd bosätter sig i en 
kommun först efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket Kommunen 
ansvarar för att ordna bostäder för att en anvisning ska kunna ske. ABO:s kan även avse 
ensamkommande barn som anvisades kommun redan under tiden som asylsökande. ABO 
räknas som mottagen det datum personen kommer till kommunen och blir utskriven fi·ån 
Migrationsverkets mottagningssystem. 

2013 2014 2015 *tom150316 
AB Os 21 45st 9st 
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1.2EBO 
EBO innebär att den nyanlände asylsökande som beviljats uppehållstillstånd har själv på egen 
hand ordnat boende antingen under tiden som asylsökande eller i samband med att personen 
fått sitt uppehållstillstånd t.ex. genom att få lägenhet efter att man registrerat sig i den 
kommunala bostadskön eller genom att skriva sig som inneboende hos vän/bekant. EBOs 
räknas som mottagen i kommunen och blir utskriven från Migrationsverkets 
mottagningssystem 30 dagar efter uppehållstillstånd (kan finnas undantag om 30 dagar om det 
är en person som tidigare bott i anläggningsboende ). 

Hit hör även personer som utan att ha sökt asyl ändå erhållit uppehållstillstånd (ej som 
flykting/skyddsbehövande) utan efter synnerligen ömmande omständigheter. Här kan även 
finnas tidigare asylsökande som efter uppehållstillstånd har lämnat Migrationsverkets 
anläggningsboende utan att uppge adress och därför blir utskriven från Migrationsverkets 
mottagningssystem med okänd adress. EBO:s räknas som mottagen i kommunen från och 
med den dag som personen första gången folkbokför sig i en kommun. 

Andelen som skaffar bostad på egen hand har ökat under 2014 och 2015. Det ökade antalet 
EBO:s beror på den lagändring som Arbetsförmedlingen gjorde i april 2014. Vilket innebar 
att den nyanlände nu behöver en bostad för att etableringsinsatsema ska kunna komma igång. 
Tidigare hade man kunna påbö1j a sin etableringsperiod och erhålla etableringsersättning 
samtidigt som man fortsatte att bo kvar på anläggningsboendet i väntan på en bostad. I och 
med lagändringen blev det därför mycket angeläget för nyanlända att lämna sitt 
anläggningsboende och hitta en bostad. InströmningenavEBOs i vår kommun är stöne än 
inflyttningen av AB Os och trenden fortsätter. Under 2015 behöver detta därför balanseras. 

2013 2014 2015 *toml50316 
EBOs 13 47 28 

1.3 Anhöriga 
Anhöriga kommunnwttagna är personer som är anhöriga till flyktingar, skyddsbehövande 
eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter. Oftast är 
det maka/make, förälder eller bam som kan räknas som anhörig. Från den l januari 2014 kan 
även syskon till ensamkommande barn omfattas. Den anhörige söker sitt uppehållstillstånd 
från hemlandet och inom viss tid från det att anknytningen (den person som redan är bosatt i 
Sverige och som man har en anknytning till) första gången togs emot i en kommun. Anhörig 
räknas som mottagen i kommunen från och med den dag som personen folkbokför sig i 
kommunen. Även de1ma kategori har ökat under 2015. Bostadsfrågan är den största 
utmaningen här eftersom de flesta ensamstående bor i en etta. När resten av familjen sedan 
kommer hit blir det svårt att hitta en stöne bostad. 

2013 2014 2015 *toml50316 
Anhöriga 46 16 18st 

1.4 Kvotflykting 
Kvotflyktingar är personer som blivit uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med 
FN :s flyktingorganisation UNHCR. Det är en organiserad uttagning och överföring av 
kvotflyktingar från krigshäljade länder till olika länder. Kvotflyktingen får sitt 
Uppehållstillstånd redan i1man de kommer till Sverige. För att en kvotflykting ska kunna 
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komma till Sverige krävs att det finns en kornmun som är villig att ta emot Ankomsten och 
mottagandet av kvot förbereds före deras ankomst vilket ställer höga krav på den mottagande 
kommunen t.ex. krävs det att kommunen har en möblerad bostad redo för familjen när de 
kommer. Kvotflykting räknas som mottagen det dattun personen kornmer till kommunen. 
Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950 och har en årlig flyktingkvot på 1900 
personer, hur många man tar emot bestäms årligen av riksdagen. Tingsryds kommun har 
åtagit sig att för 2015 ta emot minst l O kvotflyktingar. Utöver det har vi kunnat identifiera 
mamman till en ensamkommande pojke som är bosatt i vår kommun. Eftersom hon tillhör 
gruppen som är utvald att flytta till Sverige kommer hon tillsammans med två små barn att 
kunna tas emot av vår kornmun och på så sätt återförenas med sin son. Kvotflyktingar ingår i 
de 50 anvisningsbara platserna. Tingsryds kommun är utvald att delta i en delegation som 
kornmer att resa till Iran på ett studiebesök i april 2014. Mottagandet av de totalt 15 
kvotflyktingarna planeras att göras under juni 2015. 

2013 2014 2015 
Kvot JO l * 15st beräknas 

kommaijuni 

Nedan redovisas mottagandet i Tingsryds kommun i tabellform tom 150317. Sammantaget 
talar siffroma för att vår kommun är attraktiv för nyanlända att flytta till. 

Totalt 2013 2014 2015 *tom 150317 

kornmunplacerade 90 93 55 

Varav ABO 21 45 9 

VaravEBO 13 47 28 

Varav Anhörig 46 16 18 

Varav kvot lO l * 15 förväntas komma 

5 
8



2. Integration 

2.1 Bakgrund 

Tingsryds konunun har ett avtal med migrationsverket om att ta emot femtio anvisningar per 

år. Detta ställer stora krav på kommunen som haft svålt att få nyanlända att tacka ja till 

anvisningar. Under 2014 lade kommunen fokus på boendet med syfte att göra kommunen mer 

attraktiv och få nyanlända att vilja bo kvar även efter att de gått ur etableringen. 

Prestationspengar från migrationsverket användes till att anställa en integrationssamordnare 

som fick en handlingsplan för integration (Ks§200 Dm 2013/460 139) med uppdrag att nå 

följande fastsälida mål: 

Fler utrikesfödda ska få jobb. 

Utanförskapet bland utrikesfödda ska minska 

Möten mellan människor med olika etnisk och kulturell bakgrund ska främjas, 

arbetet och skolan. 

En god boendesituation ska skapas. 

Fördomar och negativa attityder mot och mellan befolkningsgruper ska upphöra, bl.a. 

genom god information och kommunikation. 

Alla ska kunna leva och växa upp i trygghet och med framtidstro . Alla ska mötas av en 

verksamhet som respekterar olikheter. Service och tjänster är lika tillgängliga, av lika 

hög kvalitet och lika väl anpassad för alla. 

Alla invånare har en skyldighet att ta reda på och anpassa sig efter de lagar och regler 

som gäller i Sverige samt ta ett ansvar för att engagera sig i samhället. 

Nyanlända invandrare ska få en bra introduktion till det svenska samhället. Individens 

erfarenheter och kompetens ska tas tillvara så att det gynnar individen och samhället. 

Arbete och egen försö1jning är grunden för ett självständigt liv. 

Utifrån dessa mål har integrationssamordnaren tagit fram tre handlingsplaner: en för 

träffpunl<ter, en för sysselsättning och en för fadderverksamhet. 

2.2 Träffpunkter 

Tanken med träffpunkterna är att skapa förutsättningar för människor med olika kulturella och 

etniska bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra. Genom studier, föreläsningar och 

kulturaktiviteter försöker vi skapa förståelse och integration bland samtliga boende 

Tingsryds kommun. 

2.2.1 Träffpunlder i Ryd och Urshult 

Sedan 4-5 år tillbaka fim1s en träffpunl<t i Ryd, Torgträffen i Ryd där nyanlända kan vända sig 

till för att få information, hjälp vid kontalet med myndigheter, hjälp vid kontakt med 
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hyresvärd, betala räkningar på internet, boka tid på vårdcentralen/folktandvården etc. 

Torgträffen i Ryd har varit välbesökt sedan den öppnade, vilket visar behovet och vikten av 

en mötesplats. Vi har påbö1jat ett arbete för att ytterligare utveckla verksamheten och 

attrahera fler grupper att besöka Torgträffen. Nu erbjuds ett stöne urval av aktiviteter som 

tilltalar en bredare grupp i olika åldrar. 

Sedan i juni 2014 är Träffpunkt Urshult öppen tre gånger i veckan: måndag, onsdag och 
fredag, KL 10-19.00. Resten av veckan åker den anställde till Torgträffen i Ryd och hjälper 

till. 

Sedanjuni 2014 har följande aktiviteter genomfö1is i Ryd och Urshult 

® 42 föreläsningar kring medborgarkunskap, vilket har samlat 634 personer. Dessa 

föreläsningar vände sig gentemot nyanlända där de fick en grundläggande infonnation 

om det svenska samhället. 

(il 149 föreläsningar i svenska som fi:ämmande språk, vilket samlat 2414 personer. Dessa 

har vänt sig till både kommunplacerade och asylsökande och har gett möjlighet till att 

snabbare ta till sig det svenska språket. 

e 6 föreläsningar i engelska, vilket samlat 48 personer 

• 12 föreläsningar i grundläggande datorkunskap, vilket samlat 108 personer. Under 

dessa föreläsningar har deltagama lä1i sig grundema, som hur man skapar ett 

epostkonto, hur man använder Officepaketet m.m. 

• 7 Lyssna-fika-fråga föreläsningar, vilka samlade 178 deltagare. Dessa genomfördes 

inför valet den 14 september och de olika politiska partiema i kommunen fick 

möjlighet att presentera sin politik för allmänheten. 

• 3 nationella temakvällar, vilka samlat 120 personer. Vid dessa temakvällar har Irak, 

Syrien och Samerkulturen presenterats i form av föreläsning, mat och dans. 

TemakvällatTia har varit mycket uppskattade och vår förhoppning är att under 2015 

fo1isätta att låta boende presentera sina hemländer för allmänheten för att på detta sätt 

skapa en förståelse för varandras kultm. 

2.2.2 Träffpunkt i Tingsryd 

Att öppna en mötesplats i Tingsryd har varit ett att våra mål. December 2014 slaev vi ett 

hyreskontrakt med Bö1jes och har numera Centralgatan 2A som Träffpurikt. 

Vi skickade brev till alla studieförbund och frågade om de var intresserade av ett samarbete. 

Träffpunkten invigdes den 7 mars 2015 och intresset var stort. Träffpunkt Tingsryd är öppen 

måndag-fredag, kl. l O. 00-19.00. 
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2.2.3 Träffpunkt i Konga 
Att hitta en lämplig lokal och starta upp en träffpunkt i Konga är en prioriterad fråga under 

2015. 

2.3 Sysselsättning 

En sysselsättningsgrupp bildades i september 2014 och den består av arbetsfönnedlingen, 

Vägvalet, Vi företagare, Lärcenter, näringslivsutvecklare, IFO och integrationssamordnare. 

Gruppen har träffats regelbundet med målet att få bättre grepp av hur många som är inskrivna 

på arbetsföremedlingen, vad de har för kunskapsnivå Och utifi·ån detta hitta praktikplatser som 

passar till vmje nyanaländs kompetens. Praktiken ska först och främst vara en språkträning, 
under 3-6 månader på deltid då de flesta studerar på SFI. 

Arbetsförmedlingen har tagit fram en kompetensbank som består av 70 personer, allt från 

läkare (ortoped, barnläkare, gynekolog), maskiningenjör till köksbiträde, sömmerskor, el 

ingenjör mm. Därefter plockar gruppen tio namn i taget och undersöker vilka företag som kan 

tänkas ta emot praktikanter. 

Såhär långt har vi kommit: 

Yrke Företag Ort Antal månader Kommentarer 

Maskin ingenjör solutions for V äckelsång 3+3 Har funkat bra, 

Tomorrow kommer troligtvis 

att få förlängning 

Laboratorietelmiker sjukhuset Växjö 3 Ska bö1ja snart 

Sångpedagog AMB Tings1yd 

Logistiker Trensums Tingsryd Ska påbö1ja 

truckutbildning i 

april, sedan kan han 

bö1ja sin praktile 

Fransklärare Dackeskolan Tingsryd 3 Jobbar med 

förberedelseklasser 

B utilesbiträde/köksbiträde Da ekeskolan Tingsryd 3 

Köksbiträden Köket på Tingsryd 3 

Dackeskolan 

E lingen j ör Holtab AB Tingsryd Varit på 

jobbintervju, väntar 

på besked 

--
Bilvårdare Volvo Tingsryd Löfte om 

smmnarjobb 
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Vi har fått bra bemötande hos företagen vi varit i kontakt med och alla har visat intresse för 

att ta emot praktikanter. Språkethar inte varit något stmi bekymmer då vi varit tydliga med att 

syftet med praktiken är att den nyanlände får se hur det fungerar på en svensk arbetsplats men 

också får möjlighet att öva på sin svenska. 

Detta sätt att arbeta med sysselsättning har visat sig vara effektivt och det uppmärksammades 

även på regional nivå då Tingsryds kommun fick presentera sitt arbete kring sysselsättning på 
Politikerdialogen i residenset i Växjö den 11 mars i år. 

2.4 Fadderverksamhet 

Syftet med fadderverksamhet är att hjälpa nyanlända att träffa svenskar, knyta kontakter, byta 
erfarenheter men framförallt få möjlighet att komma in i det svenska samhället. Vi har gjmi 
en folder om vad det innebär att vara fadder, vem kan bli fadder, vilka aktiviteter man kan 
göra tillsammans osv. Dessutom togs en blankett fram som både svenskar och nyanlända kan 
fylla i med syftet att matcha ihop personer med likande intressen. Vi har besökt flera 
föreningar runt i kommunen och berättat om integrationsarbetet i kommunen samt behovet 
och vikten av att hitta faddrar till nyanlända. 
Vi har bl.a. gjort en del satsning på skolan. Ett personligt brev som uppmanar till 
fadderverksamhet har skickats till samtliga lärare. Både grundskola och gymnasium har 
kontaktats och de kommer att införa fadderverksamheten som en del av deras arbete för att 
motverka utanförskapt Vi har även genomfö1i en affischkampanj på alla kommunens o1ier. 

Vi åkte på studiebesök till Röda korset i Växjö för att hämta inspiration och tips på hur de 

arbetat med fadderverksamheten. Under första året som de jobbade med mentorskap lyckades 

Röda korset matcha åtta personer. Cirka tre år senare har de minst 150 svenskar som är 

faddrar. Detta bevisar att fadderverksamhet är en lång process som tar tid och som kräver 

ständig nätverkan de. Men vi har ändå lyckats matcha ihop åtta familj er, vilket är jättebra med 

tanke på att vi jobbat drygt ett halvt år med det. 

Vi beviljades 226 000 kr av Länsstyrelsen i Kronoberg och för dessa pengar har bland annat 

en folder om fadderverksamhet tagits fram och den tryckts i l 000 ex. Vi har även kunnat 

översätta en folder om hur man bor och lever i Tingsryd till arabiska, dari, somaliska, tigrinja 

och engelska. En person har även anställts under en tre månaders period för ytterligare 

intensifiera arbetet med att utveckla kommunens fadderverksamhet. 

Behovet är stort och vi tror att detta kommer att sprida sig och att fler och fler kommer att bli 

faddrar till nyanlända. 

Nedan kommer en sammanfattning på fadderverksamheten bl.a. vilka som har matchats ihop. 

*de som har sammafärg har matchats ihop! 
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Barnfa milj 29 och 31 cUur, natur, mat, Sverige Svenska, engelska 
år fam ilj en 

Barnfamilj 54 och 38 Syrien Arab iska, engelska, 
år 1yska 

Barnfamilj 37 år Handarbete, Sverige Engelska, tyska 
trädgårdsskötselfrilufts 
li v 

Barnfam ilj 38 år Afghanistan Dari, svenska 

Barnfamilj 32 år Handarbete, läsning, Sverige Engelska, svenska 
bakning 

Barnfamilj 33 år Afghanistan Dari, lite svenska 

Barnfamilj 44 år Böcker, resa, Sverige Svenska, engelska 
matlagning 

Barnfamilj 38 år Simma och laga mat Afghanistan Dari. lite svenska 

Kvinna 40 år Odling. Permak u l tur, Hollancl Nederländska, 
Föreni ngs liv Engelska. Tyska, 

Framka , svenska 

Barnfami lj 35 år Kampspot1 Afghanistan Dari . lite svenskel 

Barnfamilj 36 år Hockey, fotboll, Sverige Svenska, engelska, 
tetmis, innebandy Tyska 

Barnfamilj 26 år Fotboll Syrien Arabiska, lite svenska 

Man, gift, ett barn 52 år lclrott, Kul tur, Sverige Svenska, engelska 
Samh ällsfrågor. 

Man, gift, 2 barn 52 år Läsa böcker Syrien Arabiska .. lite svenska 

Vi har också tillsanunans med idrottsföreningar i kommunen verkat för att unga nysvenskar 
ska kum1a spela fotboll eller delta i andra idrottsaktiviteter som de är intresserad av. Detta är 
ett bra sätt att underlätta integration av unga nysvenskar. 
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2.5 Andra insatser 

Information Sverige 

Många nyanlända vet för lite om o1ien dit de ska flytta till, vilket gör att en del tackar nej till 
anvisningar. Tack vare en satsning som Länsstyrelsen i KTOnoberg gjorde 2014 fick alla 
kommuner i länet möjlighet att visa upp sina kommuner genom att vara synliga på hemsidan 
www.informationsverige.se Detta är en portal som har kommit till för att göra det lättare för 
nyanlända i Sverige. Här kan man hitta svar på frågor om hur det svenska samhället fungerar 
och vilka myndigheter man kommer i kontakt med unCler första tiden i landet. Hemsiclan är 
översatt till ett flelial språk. För mer information kan man besöka: 

https:llwww.in(ormationsverige.se!Svenska/Leva-och-bollan-oclz

kommuner!Sidor!Tingsryd.aspx 

Förstärkning av kollektivtrafik 

September 2014 lämnade vi en ansökan till Länsstyrelsen för att förstärka kollektivtrafiken i 
Tingsryds kommun. 

Bakgrund till ansökan 
Sara flyttade från Afghanistan till Urshult i Tingsrycls kommun i somras. Hon var en av de 
som ingick i projektet Be-g, Boende och etablering på gång (ett samarbete mellan Tingsryds 
kommun och Länsstyrelsen i K.ronoberg). I samband med detta fick Sara komma på 
studiebesök till Urshult för att se hur det är att bo där. Sedan tackade hon ja och i maj 2014 
bar det av till Urshult 
Sara är väldigt karismatisk, ambitiös och driven. Hennes mål är att lära sig svenska så f01i 
som möjligt och skaffa sig körkOli och jobb. Men efter ett par månader efter att hon flyttade 
till Urshult berättade hon att hon funderade på att flytta ifrån Urshult till Tingsryd och om inte 
det skulle fungera rent praktiskt ville hon hellre flytta till en annan kommun. Anledningen till 
att Sara vill flytta från Urshult är att det är dålig kommunikation mellan Urshult och Tingsryd. 
Sara berättade om den dagen då hon missade bussen som går kl. 17.00 från Tingsryd till 
Urshult Hon fick vänta till kl. 21.00 för att lemma åka hem. Hennes barn satt hemma oroliga 
och ledsna och undrade vmi deras mamma hade tagit vägen. 
I samma veva berättade en ammn kvinna att hon också hade funderat på att flytta. Hon bor 
också i Urshult och jobbar som restaurangsbiträde i Tingsryd. Hon bö1jar kl. 11 på 
förmiddagen men är tvungen att åka buss kl. 08.32, eftersom det inte fi1ms någon buss mellan 
kl. 08 .32 och 14.37. Det fi1ms många nyanlända som har berättar om att kommunikationen 
mellan Tingsryd, Urshult, Ryd och Konga är dåligt och att de vill flytta. 

Tingsryds k01mmm har gjort en del satsningm· för att få nyanlända att trivas i kommunen och 
att vilja stam1a kvar i kommunen. Bland annat har vi öppnat en mötesplats i Urshult med 
många aktiviteter som intresserar både svenskar och nyanlända och kommer att öppna 
mötesplatser även i Konga. Men dåliga kommunikationer gör att nyanlända som tackat ja till 
att flytta till Urshult, Ryd eller Konga efter en kort tid har svåti att bo kvar på dessa ställen. 

Länsstyrelsen meddelade att det fanns pengar att ansöka för att underlätta bosättning och 
etablering. Vi skickade en ansökan och beviljades 701 000 kr för 2014-2016 för att förstärka 
kollektivtrafiken. I samarbete med skolskjutsplaneraren och Lärcenter undersökte vi hur 
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behoven såg ut och beställde därefter extra turer till Ryd-Urshult-Konga. Gislaved kornmun 
har hört av sig till oss för att få tips/information om just hur man ansöker för att förstärka 
kollektiv trafiken i deras kommun. 

Folder 
Tack vare ett bidrag från Länsstyrelsen i Kronoberg har vi kunnat översätta foldern 
"Välkommen till Tings1yd" till fem olika språk: arabiska, somaliska, dari, engelska och 
tigrinja. Foldern innehåller allmän praktisk information som är viktig att känna till när man 
bor i Sverige i allmänhet och i Tingsryds kommun i synnerhet. 

Informationsmöte 
Behovet av infonnation är stor bland de nyanlända i synnerhet de komrnunplacerade. Ett 
försök att tillgodose det behovet görs nu i form av informationsträffar på mötesplatsen i 
Tingsryd. From mars 2015 kornmer vi att hålla informationsmöte varannan månad där alla 
nyinflyttade bjuds in men även skola, vårdcentral, hyresvärd och kultur- och fritid får tillfälle 
att informera om sin verksamhet. Syftet är att informera om ekonomi, boende, skola, hälsa, 
hur man betalar en faktura osv och på så sätt bidra till en ökad förståelse för hur det är att leva 
och bo i Sverige. Ett första informationsmöte hade vi den 5 mars 2015 där vi bjöd in alla nya 
kommunmottagna som hade tagits emot under januari- mars 2015. Totalt korn det ca femton 
personer. Till mötet kom även personal från SFI, Stiftelsen komrnunhus, Kultur och fritid, 
Skola för att infannera om sin. verksamhet. Mötet upplevedes som positivt och 
kunskapshöj ande. 

Svenskctzmdervisning 
Idag är väntetiden på Lärcenter ganska lång. Ett exempel är en belgisk familj som flyttade till 
Tingsryd och som har väntat i tre månader för att kunna bö1j a läsa SFI vilket de inte är 
ensamrna om. För att underlätta för de personer som får vänta på att bö1ja läsa SFI har 
Tingsryds kommun tillsammans med Söderportkyrkan startat svenskaundervisning. En gång i 
veckan får de som vill kornrna till Träffpunkt Tingsryd och få hjälp med svenska. Tanken är 
att hitta andra föreningar/organisationer som kan ställa upp och hjälpa till så att det blir någon 
form av undervisning dagligen. Vi har tagit kontakt med Lions och Röda Korset och kornmer 
även att kontakta Rotary och SPF angående detta. 

Internationell dag i Viieketsång 
Vi anordnade en internationell dag tillsammans med olika föreningar i Väckelsång. Tanken 
var att skapa förutsättningar för nyanlända att träffa svenskar och knyta kontakt. Det bjöds på 
mat från olika länder och det kom mycket folk, de flesta fi·ån Kåranäs. Tanken är att införa 
intemationella dagar på olika mier i kommunen. 

studiebesök i kommunen 
Med pengama som vi beviljades av Länsstyrelsen anordnade vi ett studiebesök med syfte att 
visa nyanlända vad som finns i Tingsryds kommun. Ett femtiotal elever från Lärcenter åkte 
på studiebesök hos företag som Trensums, Ljushuset, Ballabroplast och även en gård i 
Urshult och Känasand. Dagen avslutades med lunch på Korrö. Detta uppskattades väldigt 
mycket av både elever och skolledning. 

Stickcafe/Språkcafe 
Sedan ett halvår tillbaka har kommunen tillsammans med Söderpmikyrkan och Röda Korset 
startat ett stickcafe. Syftet är att hjälpa kvinnor med annan bakgrund att få möjlighet att prata 
svenska. Tack vare Rotm·y som beviljat ett bidrag på 3000 kr har vi kunnat bekosta bland 
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annat garn. Vmje tisdag kl. 18.00-20.00 träffas gruppen på Träffpunkt Tingsryd. De bö1jar 
med att träna på det svenska språket och pratar till exempel om vad man har gjort under 
dagen, sedan stickar man och fikar. Många tar med sig sina barn som riter och målar. Vi har 
även staliat ett stickcafe i Ryd tillsammans med Röda Korsett och föreningen Hem & 
Samhälle. Det finns även ett stmi intresse för att starta något liknande i Urshult 

Leksaksinsamling 
Inför jul skickade vi ett meddelande till alla kommunanställda om att vi samlade in leksaker 
till nyanlända barn och till de som bodde på Kåranäs och Blidingsholm. Vi fick en otrolig 
respons. Mer än hundra leksaker lämnades in och de delade vi sedan ut på våra mötesplatser i 
Ryd och Urshult Eftersom det kommit in så många leksaker hade vi även möjlighet att dela ut 
dem även till invandrm·föreningar i Ryd och Tingsryd. 

Språkträning inom omsorgen 
Roja är en kvinna som jobbade som frisör i Afghanistan men nu vill hon hellre jobba som 
undersköterska. Tillsammans med socialförvaltningen hjälper vi Roja och andra som är 
intresserade av att jobba inom omsorgen att få in en "fot" inom vården. 
Tanken är att Roja praktisera på ett äldreboende i Tingsryd en till två gånger i veckan, fika 
med pensionärema och får en inblick i hur det fungerar på ett äldreboende. Samtidigt får hon 
möjliget att prata mer svenska och bekanta sig med de äldre. 

Tjejaktiviteter på Kulturverkstan 
Tingsryds kommun tillsammans med Kulturverkstan stmiade ifjol ett projekt som riktade sig 
först och främst till unga tjejer med annan bakgrund. Tjejema som bodde på olika områden i 
kommlmen ville ha något att göra vid sidan om skolan. De träffades en gång i veckan och 
tillsammas med en lärare och en sångpedagog lärde de sig att spela instrument, dansa, sjunga 
och laga mat. 

Simning 
Många nyanlända har inte haft möjlighet att lära sig simma i sina hemländer. Kommunen 
anordnare simlektioner för vuxna kvinnor. En grupp åkte till Linneryd medan den andra 
gruppen åkte till Kaskad i Tingsryd. Under tio veckor fick de möjlighet att lära sig simma. 

Urbanodling som integrationsprojekt 
Stickcafegruppen i Tingsryd vill gärna stmia ett odlingsprojekt som ett integrationsprojekt 
Vi tycker att ett odlingsprojekt skulle kmma vara ett bra sätt att "förena" svenskar med 
nyanlända. Problemet är dock att hitta mark till projektet. 

3. Sammanfattning 2014 

3.1 Vad har fungerat bra 

Bra samverkan med olika föreningar 
Bra bemötande hos näringslivet: praktikplatser 
Bra kontakt med nyanlända: känner sig sedda 
Bra samarbete med Lärcenter 
Två mötesplatser är öppna och det erbjuds många aktiviteter 
Bra respons om samverkan från skolans sida angående fadderverksamhet 
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3.2 Vad kan förbättras 

Samarbetet mellan mottagande och integration. 

Samarbetet med skolan (förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa) 

Föreningamas intresse att engagera sig mer i fadderverksamheten. Det har varit svårt 

att hitta faddrar. 

Arbetsförmedlingen är överbelastad- det fördröjer processen att hitta praktikplatser 

till kommunplacerade 

Intern kommunikation mellan olika aktörer: skola, kommunhus, socialförvaltning 

Tydliga rutiner vad gäller ansvar inom olika områden 

4. Utmaningar 2015 

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet beviljade uppehållstillstånd till 
asylsökande att uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015-2018. Tidigare år har den siffran 

varit lmappt 27 000. Totalt förväntas 160 000 nya asylsökande under 2015 och 2016. (Källa: 
Migrationsverkets hemsida) Det innebär i sin tur ett ökad kommunmottagande som förväntas 

ske ute i kommunerna vilket ställer höga krav på ett bra mottagande och bra integration. 
Nedan presenteras de utmaningar vi har framför oss under det kommande året när det gäller 

mottagandet. 

4.1ABO 

En utmaning vi har framför oss är att få fler att tacka ja till en anvisning. I vår kommun finns 
det lediga bostäder men de ligger ofta i glesbygdsorter med inte så täta kommunikationer till 
hälso- och sjukvård, SFI eller annan samhällsservice. Nyanlända som blir anvisade till en 
kommunplats till dessa orter tacka ofta nej till en anvisning och avstår från att flytta hit på 

grund av bristen på kommunikationer till Tingsryd centralmt. Utmaningen ligger i att göra 
dessamter mer attraktiva och intressanta. Detta har redan gjorts i viss mån med hjälp av den 
ökade kollektivtrafiken mellan mtema Konga- Tingsryd och Ryd/Urshult- Tingsryd. 

Det är i första hand tillgången på lägenheter och den nyanländas vilja att acceptera en 
anvisning som i praktiken styr till vilken kommun nyanlända som behöver hjälp med sin 
bosättning anvisas. En annan anledning till det låga antalet ABOs är den 
handläggningsprocess som behöver göras mellan kommunen, arbetsförmedlingen och 
migrationsverket innan den nyanlände kan flytta vilket i många fall har inneburit att den 
nyanlände tröttnat på att vänta och löst sitt boende på egen hand med hjälp av släkting. 

4.2 Kvotflyktingar 

Mottagandet av kvotflyktingar ställer höga krav på vår kommun dels före deras ankomst, 
under själva ankomsten men även efter att de har bosatt sig i vår kommun. Att förbereda för 

en kvotflykting innebär att kommunen tillhandahåller en möblerad bostad samt ansvarar för 
att den nyanlände kvotflyktingen kommer i kontakt med berörda myndigheter t.ex. ansöker 
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om att få ett ID-kort, anmälas till SFI, arbetsförmedling, skatteverket och försälaingskassan. I 

praktiken innebär det att familjen möts upp och tas emot av kommunens handläggare redan 

vid ankomsten på flygplatsen. Under den nä1maste tiden behöver det finnas en person 
tillgänglig som kan följa med och hjälpa familjen med olika ärenden exempelvis att resa in till 
Växjö för att träffa arbetsförmedlingen och skatteverket eller att åka in och handla mat och 

annat nödvändigt. 

4.3 Anhöriginvandring 

Enligt Migrationsverkets prognoser framkommer att det finns en stor majoritet nyanlända som 
är ensamstående men som har maka/make och i vissa fall även bam som förväntas komma hit 
inom kort tid. Den trenden har vi sett både under 2014 och även nu under bö1jan av 2015. 
Utmaningen blir att slussa hela familjen vidare till större bostäder eftersom de i bö1jan får en 
etta att bosätta sig i. Den ensamstående som förväntar att anhöriga ska konnna på anknytning 
behöver i god tid ställa sig i bostadskön till en stöne lägenhet redan vid kommunplaceringen 

så att man hinner hitta en stöne bostad när familjen väl anländer. Avgörande här är den 
rådande bostadssituationen samt tillgången till bostäder i kommunen. En möjlighet är att man 

jobbar nä1mare med den privata bostadsmarknaden. 

4.4 Sysselsättning 

Vi har fått bra respons från företagen vi varit i kontakt med. Däremot har det varit svårare att 
hitta praktikplatser inom kommunens olika förvaltningar och det trots att CCG fattat beslut 
om detta. En annan utmaning med sysselsättningen är att det finns en grupp nyanlända som 

inte har med sig en utbildning alls eller för lite utbildning. Dessa klarar inte av att lära sig 

svenska på två år. Vad händer med dem efter SFI utbildningen? Vissa hamnar på Vägvalet 
och har ingen möjlighet att läsa vidare. För denna grupp skulle socialt företagande i vissa fall 

kunna vara ett alternativ. 

En grupp av tio studenter på SFI åkte till Macken med syfte att få inspiration och tips på hur 
man startar eget företag. De fick mycket infmmation och träffade även elever som går på 

Mackens företagskola. Utbildnigen är på 20 veckor och efter det får man en bra grund för att 
starta eget. Socialförvaltningen hade en bra kandidat som gärna ville starta ett företag 
(persiska mattor), problemet var ju dock att arbetsförmedlingen inte räknar utbildningen på 
Macken som en aktivitet vilket im1ebär att hon måste ansöka om försäljningsstöd under dessa 
20 veckor. Detta innebär stora kostnader för kommunen. 

4.5 Fadderverksamhet 

Den största utmaningen är att få föreningar att vilja vara med och samarbeta med kommunen. 
Men med lågsiktigt arbete och mycket marknadsföring kanske kan vi ändra på det. 

5. Försiag på förbättring 

Jobba mer strategiskt: t. ex. stöne samarbete mellan mottagande och integration 
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Stöne samarbete i handläggningen behövs, skapa rutiner kring ansvarsfördelning 

mellan olika avdelningar i kommunen (nätverksträff om barn med funktionshinder 

påbö1jad) 

Systematiskt samarbete med skolan 

Personlig kontakt/rådgivning redan vid mottagandet eller senare via mötesplatserna 

statistik/kunskapsbank om vilken kompetens som finns hos de kommunmottagna 

Bättre samordning mellan skola och migrationsverket -

Långsiktig plan för självförsörjning- socialt företagande 

Stön·e engagemang från föreningar och politiker i integrationsarbetet 

Bättre samverkan med andra förvaltningar 

Bättre och tätare samarbete med stiftelsen Kommunhus 

Fadderverksamheten- kommunanställda/tjänstemän föreslås blir fadder till en 

familj/person 
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Ärende nr 9 

Beslut om personalpolitiska policys 
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o ~Tingsryds 
""l \:!:) kommun 
'fl> 

Personalutskottet 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-11 

§ 5 

Beslut om personalpolitiska policys 
Dnr 2015/239 022 

Personalutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige antar förslag till ny lönepolicy enligt 
protokolls bilaga. 

6 

2. Kommunfullmäktige antar förslag till ny policy om gåvor och 
minnesgåvor till kommunens anställda och förtroendevalda enligt 
protokollsbilaga, med en uppjustering av minnesgåvan till 18% av 
prisbasbeloppet 

Besl\:.rivning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav personalavdelningen i uppdrag att revidera 
lönepolicy och policy om gåvor och minnesgåvor, Kf§ 180, Dnr 2013/426 
003. 

Personalavdelningen har reviderat policydokumenten och de är godkända av 
kommunens chefsgrupp den 19 februari 2015. De har förhandlats enligt 
MBL§ 11 den23mars 2015. 

Beslutsunderlag 

Lönepolicy 
Policy om gåvor och minnesgåvor till kommens anställda och 
förtroendevalda 
Protokoll enligt MBL § 11. 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtsson, 2015-04-1 O 
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Bilaga PU § 5 2015-05-11 /&L 2.f!> l s( ':L 3 / oU 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2015-04-1 o 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Förslag till personalpolitiska policys 

Förslag till beslut 
l. Kommunfullmäktige antar förslag till ny lönepolicy enligt bilaga. 

2. Kommunfullmäktige antar förslag till ny policy om gåvor och minnesgåvor till kom
munens anställda och fötiroendevalda. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav personalavdelningen uppdrag att revidera lönepolicy och po
licy om gåvor och minnesgåvor, Kf§ 180, Dnr 2013/426 003 . 

Personalavdelningen har reviderat policydokumenten och de är godkända av kommu
nens chefsgrupp den 19 februari 2015. De har forhandlats enligt MBL § Il den 23 mars 
2015 . 

Beslutsunderlag 
Lönepolicy 
Policy om gåvor och minnesgåvor till kommens anställda och förtroendevalda 
Protokoll enligt MBL § 11. 

Nämndens/styrelsens beslut sim skickas till 
Personalchef Helena Clemedtson 
Samtliga nä1m1der 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

j ., 
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Lönepolicy 

I denna policy för lönepolitik formuleras den grundsyn och de värderingar som 

personalpolitiken i Tingsryds kommun utgår ifrån. Tingsryds kommun är en arbetsgivare och 

lönepolitiken ska vara gemensam för samtliga verksamheter. Lönepolicyn är ett 

styrinstrument för att nå uppsatta mål och utveckla verksamheterna. 

Mål 

Lönepolitiken ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Den ska stimulera 

till goda arbetsinsatser, engagemang och intresse samt bidra till arbetstillfredställelse och 

utveckling av verksamheten. Lönepolitiken ska också verka som ett incitament för att kunna 

rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal i Tingsryds kommun. 

Lönebildning 

Tingsryds kommun ska ge kommuninvånama bästa möjliga service utifrån uppsatta mål och 

tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen 

ska vara individuell och differentierad, bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda 

mål och resultat. 

Det är kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas mål och dess resultat som 

styr lönebildningen. I lönebildningsarbetet görs bedömningar av vilka löneåtgärder som 

behövs utifrån dessa aspekter. Lönen ska stimulera förbättringar av verksamhetens 

effektivitet, produktivitet och kvalitet. Syftet är att skapa en process där medarbetarens 

resultat och löneutveckling !myts samman så att det positiva sambandet mellan lön, 

motivation och resultat uppnås. I arbetet ingår också att ta ställning till yrkanden gällande 

satsningar på specifika yrkesområden och befattningar från fackliga organisationer. 

Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivarens även analysera lönesättningen utifrån ett 

könsperspektiv, detta görs genom lönekartläggning. Lönekartläggningens syfte är att 

kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin 

förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det fi1ms andra sakliga förklaringar till 

varför det skiljer i lön. 
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Lönekriterier 

Tingsryds kommun har övergripande lönekriterier som fastställs av den centrala 

chefsgruppen. Lönekriterierna är applicerbara på alla medarbetare i kommunen och ska 

kopplas till vmje verksamhets mål. Chefen bedömer arbetsprestationer och genomför 

lönesamtal med lönekriterierna som grund. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för lönepolitiken. 

Personalavdelningen ska aktivt arbeta för att kommunens lönepolitik är känd, att det finns en 

helhetssyn i kommunen samt genomföra löneförhandlingar. Personalavdelningen ska också 

verka för utveckling och tillämpning av gemensamma metoder for lönesättning och 

individuell bedömning. 

Chefen är arbetsgivarens företrädare och ansvarar för att lönepolitiken blir känd och tillämpad 

samt att det finns en helhetssyn i kommunen. Chefen ska på uppdrag av personalchefen sätta 

lön vid löneöversyn inom givna ramar. Respektive chef svarar for den individuella 

bedömningen och det är därför viktigt att en dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, 

förväntningar, uppnådda resultat och lön. 

Medarbetaren ska aktivt medverka vid de årliga medarbetar- och lönesamtalen. 
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Policy om gåvor och minnesgåvor till kommunens anställda och 
förtroendevalda 

Minnesgåva 
Mitmesgåva från Tingsrycls kommun tilldelas elen som under minst 25 år haft uppdrag som 
forh·oendeman eller elen som är anställd och varit anställd i 25 år. 

Minnesgåvorna till anställda administreras av personalavdelningen. Om den anställde amnäler till 
personalavdelningen fore l oktober att 25 års anställningstid uppnåtts, kan minnesgåva ges fore 
årets slut. De personer som är berörda får en fullmakt/rekvisition att välja och inhandla minnesgåva 
upp till ett värde av 17 % av prisbasbeloppet inldusive moms. Mim1esgåvan ska vara av ett 
bestående värde. Personer som fått minnesgåva bjuds in till fullmäktiges sammanträde i december · 
for att visa sin gåva och for att uppmärksammas for sin arbetsinsats. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utdelning av minnesgåva till förtroendemän. 

Milmesgåva utges endast en gång. 

De som har rätt till gåva, har också rätt att avstå från elen. 

Gåva vid 50-årsdag 
Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare uppvaktar bara fotiroenclevalda och 
tillsvidareanställda vid deras 50-årsdagar. Anställningstidens längd har betydelse for gåvans 
omfattning som dock inte får vara stötTe än 2,5 % av prisbasbeloppet inklusive bionunor och 
moms. Närmaste chef är ansvarig for att överlämna kommunens present vid 50-årsdagen. 

Gåva vid avgång ur tjänst 
Tillsvidareanställd som uppnått en sammanlagd anställningstid av minst fem år erhåller vid avgång 
ur tjänst en gåva som inte :far vara större än 2,5 % av prisbasbeloppet inldusive blotrunor och 
moms. 

Kondolering 
Då anställd avlidit skall närmaste chef ansvara for att bevaka att lämplig kondolering framfors från 
konmmnen (kontakter med anhöriga, blmrunor till begravningen o dyl.) . 
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Ärende nr 10 

Revidering av handlingsplan för 
lika rättigheter och möjligheter i 
Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

Justerare 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-05-11 

§ 3 

Revidering av handlingsplan för lika rättigheter och 
möjligheter i Tingsryds kommun 
Dnr 2015/241 022 

Personalutskottets förslag till beslut 

4 

l. Kommunstyrelsen beslutar att frågor gällande jämställdhet och 
mångfald bereds och följs upp av Tingsryds kommuns centrala 
arbetsmiljökommitte. 

2. Antidiskrimineringskommitten upphör därmed. 

Beskrivning av ärendet 

Det är viktigt att det sker samverkan mellan förvaltningarna och fackliga 
organisationerna vad gäller jämställdhets- och mångfaldsarbete. En 
antidiskrimineringskommitte har varit utsedd och bestått av representanter 
från arbetsgivaren och fackliga organisationer. Kommitten har berett 
diskrimineringsfrågor och fåljt jämställdhets- och mångfaldsarbetet Det har 
varit svårt att få genomslag för frågorna eftersom inte gruppen haft 
beslutsmandat från förvaltningarna eller från de fackliga organisationerna. 

För att få större tyngd på frågor inom området jämställdhet och mångfald 
föreslås att området tas över av Centrala arbetsmiljökommitten. I Centrala 
arbetsmiljökommitten finns arbetsgivarrepresentanter från de olika 
förvaltningarna samt samtliga fackliga organisationer representerade. 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete ska ses som en naturlig del av 
arbetsmiljöarbetet och därför är det en fördel om frågorna bereds av Centrala 
arbetsmiljökommitten. Frågan behandlades på kommittens senaste möte den 
5 februari 2015 och alla var positiva till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Personalhandboken-Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i 
Tingsryds kommun 2013-2015 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtsson, 2015-04-13 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga PU § 3 

f~ ~l1fnnn~§noycdl§ 
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Kommunlednings· 
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2015-05-11 

2015-04-13 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Förändring i Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds 
kommun 

Förslag till beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar att frågor gällande jämställdhet och mångfald bereds och 
följs upp av Tingsryds kommuns centrala arbetsmiljökommitte. 

2. Antidiskrimineringskommitten kommer därmed att upphöra. 

Besln·ivning av ärendet 
Det är viktigt att det sker samverkan mellan förvaltningarna och fackliga organisation
erna vad gäller jämställdhets- och mångfaldsarbete. En antidiskrimineringskommitte har 
varit utsedd och bestått av representanter från arbetsgivaren och fackliga organisationer. 
Kommitten har berett diskrimineringsfrågor och följt jämställdhets- och mångfaldsar
betet Det har varit svårt att få genomslag för frågorna eftersom inte gruppen haft be
slutsmandat från förvaltningarna eller från de fackliga organisationerna. 

För att få större tyngd på frågor inom området jämställdhet och mångfald föreslås att 
området tas över av Centrala arbetsmiljökommitten. I Centrala arbetsmiljökommitten 
finns arbetsgivarrepresentanter från de olika förvaltningarna samt samtliga fackliga or
ganisationer representerade. 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete ska ses som en naturlig del av arbetsmiljöarbetet 
och därför är det en fördel om frågorna bereds av Centrala arbetsmiljökommitten. Frå
gan behandlades på kommittens senaste möte den 5 februari 2015 och alla var positiva 
till förslaget. 

Beslutsunderlag 
. Personalhandboken - Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds 
kommun 2013-2015 

Nämndens/styrelsens beslut ska sidekas till 
Personalchef Helena Clemedtson 
Samtliga nämnder 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

1(2) 

Tingsryds lmmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-postlhemsida 
lmmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

2015-04-30 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Senast reviderad 
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Fastställd 
KF§ 103 
2010-08-26 

Diarienummer 

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds 
kommun- 2013-2015 

Bakgrund 

1(8) 

Enligt dishimineringslagen ska arbetsgivaren inom ramen for sin verksamhet och i samver
kan med arbetstagarna bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete där avsnitten re
krytering, arbetsförhållande och lön tas upp. Tingsryds kommun har valt att utöka jämställd
hetsplanen till en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter, där även eliskriminerings
grunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning beaktas. 

Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för bra kvalitet i verksamheten och arbetsmil
jön. Tingsryds kommun verkar aktivt för att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet inte
gt·eras och blir en naturlig del av allt internt arbete. Det är inte lagen i sig som är det avgö
rande för resultatet, utan viljan hos var och en att åstadkomma en förändring. 

För Tingsryds kommuns övergripande mål för jämställdhets- och mångfaldsarbetet hänvisas 
till Policyn om förbud mot diskriminering i arbetslivet. 

Samverkan 
Det är viktigt att det sker samverkan mellan förvaltningarna och fackliga organisationerna vad 
gäller jämställdhets- och mångfaldsarbete. En antidiskrimineringskommitte är utsedd oefl-b&
står av fyra arbetsgivarrepresentanter samt två representanter från LO, en representant från 
TCO och en representant från SA .. CO. sekreterare i antidisla·imineringskommitten är 
personalspecialist som tillika är jämställdhets och mångfaldsansvarig. Kommitten bereder 
diskrimineringsfrågor och följerjämställdhets och mångfaldsarbetet rågar gällande jäm
ställdhet och mångfald tas upp i Centrala arbetsmiljökommitten. I kommitten finns arbetsgi
varrepresentanter från de olika förvaltningarna samt samtliga fackliga organisationer re re
senterade. 

Planen 
Handlingsplanen är uppdelad i tre avsnitt: rekrytering, arbetsförhållande och lön, vilka sam
manfaller med diskrimineringslagens paragrafer, se bilaga l . Under vmj e avsnitt presenteras 
först ett sammandrag av lagtexten och därefter preciseras de åtgärder som Tingsryds kommun 
genomför och/eller planerar att genomföra för att nå målen. Avslutningsvis redovisas de olika 
förvaltningarnas arbete i en verksamhetsberättelse. 

Planen fastställs vart tredje år i samband med löneöversynen, nästa gång är 2016. s tatistiken i 
dokumentet revideras däremot vmje år. 
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2(8) 

Rekrytering 
Tingsryds kommun genomför åtgärder for att verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhö
righet, religion eller annan trosuppfattning söker lediga anställningar. På de arbetsplatser där 
det inte råder en huvudsaklig jämn fördelning mellan könen eftersträvar vi att vid nyrekryte
ring efterhand öka andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet, om inte särskilda 
skäl talar emot sådana åtgärder. 

Åtgärder 

m Vid rekrytering formuleras annonstexten så att den blir könsneutral samt att ingen sö
kande, direkt eller indirekt utestängs på grund av obefogade krav. Det är viktigt an
nonsen skrivs i ett enkelspråk Personalavdelningen kan användas som en resurs i 
detta arbete. En inledande text om Tingsryds kommun och kommunens värderingar 
kommer att tas fi·am. Den texten ska sedan alltid användas som ingress till alla plat
sannonser. 

m En förutsättning för att kunna söka ett arbete är att den sökande känner till att arbetet 
är ledigt. Det är även viktigt att vi öppnar upp for alla typer av ansölmingar. För att 
inte stänga ute vissa grupper vid nyrekrytering eftersträvas att använda formella kana
ler, som t. ex. hemsidan "offentliga jobb", pappersansökningar och plats banken, om 
inte särskilda skäl talar emot denna åtgärd. 

111 Vid sökande medlika kompetens och erfarenhet eftersträvas att könsfördelningen på 
arbetsplatsen utjämnas. Det är betydelsefullt att arbetsledaren dokumenterar motivet 
till sitt val. 

I Tingsr-yds kommun är 86,9% (2014) av den tillsvidareanställda per
sonalen kvinnor. Könsfördelningen bland de olika yrkena foljer starkt 
den traditionella könsstrukturen i samhället ined övervägande kvinnor 
inom vården och män på den telmiska sidan. Det är svårt att förändra 
könsstrukturer inom yrken på kortsikt men det sker arbete på både lo
kal- och nationell nivå. 

m Med Sveriges kommuner och landsting, SKL i spetsen pågår ett stmi arbete med att 
höja statusen på yrken inom offentligsektorn under parollen "Sveriges viktigaste 
jobb." Tingsrycls kommun deltar aktivt i processen. Arbetet kan på sikt få betydelse 
för ungelomars yrkesval. På lokalnivå är det viktigt att Tingsryds kommun fortsätter att 
ta emot praktikanter och feriearbetare samt arbeta aktivt med stuclentmedarbetarskap, 
för att på så vis visa upp våra arbetsplatser för kommunens och regionens ungdomar. 
Det finns idag ca 60 möjliga praktikplatser i kommunen, man bör arbeta aktivt till
sammans med Arbetsförmedlingen och olika utbildningar i regionen för att fylla dessa. 

111 Vid marlmadsföring, stueliebesök och liknande ska Tingsryds kommun arbeta aktivt 
med ambassadörer inom olika yrkesgrupper. Ambassadörerna kan med fördel vara 
från det underrepresenterade könet inom yrkeskategorin. 
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3(8) 

Arbetsförhållande 
Tingsryds kommun genomför sådana åtgärder som kan krävas för att arbetsförhållandena ska 
lämpa sig för alla medarbetare. Genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 
åtgärder främja vi en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och 
inom olika kategorier av arbetstagare. Vi arbetar för att underlätta får medarbetare att förena 
förvärvsarbete och föräldraskap samt vidtar åtgärder får att fårebygga och förhindra att någon 
medarbetare utsätts för trakasserier eller repressalier. 

Atgärder 

m Den fysiska arbetsmiljön skiftar mycket mellan de olika arbetsplatserna i kommunen 
vilket innebär att även de åtgärder som krävs för att anpassa arbetsförhållandena till 
medarbetarna skiftar lika mycket. Det är viktigt att fånga upp erfarenheter från medar
betare vad gäller arbetsmiljön och de anpassningsåtgärder som fordras på den enskilda 
arbetsplatsen. Fonun för detta arbete är Centrala arbetsmiljökommitten och de fi:amar
betade policydokument som finns angående arbetsmiljö. 

111 Arbetet för att minska och förebygga antalet belastningsskador fortsätter genom lagar
bete, arbetsrotation och kombinationstjänster. Det är särskilt viktigt i de tunga levinno
dominerade yrkena där belastningsskadorna måste minska. 

sjukfrånvaron ligger på 6,2% (2014), en ökning med 0,7% jämfårt 
med föregående år. sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen 30-49 år 
från 4,6 %till 6,0 %. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro (6,9 %) än 
männen (2,6 %). Skillnaden mellan könen har ökat. Tingsryds kom
mun har högre andel kvinnor, 85,1 %än genomsnittet i landets kom
muner, 79,7%. Kökspersonal, sjuksköterskor, undersköterskor och 
vårdbiträden inom äldreomsorgen samt funktionshinderomsorgens 
personal är de yrkesgrupper vars sjukfrånvaro överstiger genomsnittet. 

Under 2014 har arbetet för att aktivt minska korttidsfrånvaron fmi
skridit. 

m Vid rekrytering och när vi omarbetar viktigare lokala kollektivavtal, som gäller arbets
tider, eftersträvas att sysselsättningsgraden ökar. 

Ett exempel är årsarbetstidsavtalet för medarbetare inom äldre- och 
funktionshindersomsorgen, där de anställda har möjlighet att önska 
sysselsättningsgrad. Ungefår 440 tillsvidareanställda medarbetare om
fattas av avtalet. Antalet har varit stabilt de senaste åren. 

m Vid nyanställning eftersträvas att redan anställda i första hand erbjuds utökad syssel~ 
sättningsgrad. Detta är särskilt viktigt i de verksamhetema med många deltidsan
ställda. För att kartlägga om det finns ofrivilliga deltidsanställningar inom organisat
ionen kan arbetsledaren undersöka detta genom t.ex. årliga förfrågningar bland med
arbetarna i samband med medarbetarsamtal eller genom internannons på arbetsplatsen. 

JO 
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År Kvinnor Män 
Sysselsätt- Heltid 75-99% <74% Heltid 75-99% <74% 
ningsgrad 

2010 45,7 37,9 16,4 88,6 6,0 5,4 
2011 45,6 37,9 16,5 89,8 4,8 5,4 
2012 45,5 39,6 14,9 89,8 4,8 5,4 
2013 45,9 39,5 14,6 86,8 4,8 8,4 
2014 48,3 40,4 11,4 90,2 5,2 4,6 

Källa: Impromtu P A -analys 

statistiken visar att sysselsättningsgraden ligger relativt stabilt under de senaste 
åren. Att sysselsättningsgraden har minskat något de senaste åren beror bland 
annat på att flera medarbetare har fått sjukersättning på en del av sin tjänst och 
därmed arbetar deltid. 

4(8) 

Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg för att uppmärksamma den psykosociala arbetsmil
jön på arbetsplatsen. Sammanställningen från medarbetarenkäten 2014 kan med fördel använ
das som utgångspunkt i framtida diskussioner. Medarbetarsamtalet är även ett tillfälle för ar
betsledm·en att för vmje anställd göra en individuell plan som gäller förändring, utbildning 
och utveckling. För stora arbetsplatser kan en plan göras för olika befattningsgrupper. 

Medarbetarsamtal Sammanställning medarbetarenkät 2014 
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l. Har din närmaste chefhaft medarbetarsamtal med dig de senaste 12 månaderna 
o Fmisatt arbete med flexibla arbetstidsmodeller, som t.ex. flextid och årsarbetstid. 

Flexibla arbetstidsmodeller används för att anpassa jobben för så många personer som 
möjligt och för att underlätta förvärvsarbetet och föräldraskap. 

Cirka 175 medarbetare omfattas av flextidsavtalet och 440 medarbe
tare av årsarbetstidsavtaL Nivåerna är i stort sett samma de senaste 
åren. 
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D Säkerställa att det finns rutiner för att föräldralediga och långtidssjuka får information 
från arbetsplatsen och deltar i kompetensutveckling. Genom samtal mellan arbetsleda
ren och elen berörda bestäms de rutiner som passar bäst i det enskilda fallet. 

D Uppmuntra både män och kvinnor att ta ut foräldraledighet. 

D Informera om den möjlighet till partiell ledighet upp till barnet är 12 år som kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun beslutat om. 

Under 2014 var det 8 personer som använde sig av denna ledighets
förmån (9 personer 2013). 

D För arbete med att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasse
rier eller repressalier, hänvisas till handlingsplan mot laiinkande särbehandling i ar
betslivet. 
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Källa: Sammanställning medarbetarenkät 2014 

l. Har du vid ett flertal tillfållen under de sista 12 månaderna känt dig utsatt för 
kränkande handlingar eller trakasserier på din arbetsplats? 

2. Har du de senaste 12 månaderna upplevt att det finns kränkande språk
bruk/jargong på din arbetsplats. 

Svaren visar att de kränkande handlingarna och språkbruk kommer från såväl arbets
kamrater, chefer och kunder/brukare. Dock är ovanstående handlingar från arbets
kamrater något högre representerade. Vatje chef ansvarar för att arbetat med resulta
tet från medarbetarenkäten samt att ta fram eventuella handlingsplaner för sin arbets
plats. 

Lön 
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvill
kor mellan kvirmor och män kartlägger och analyserar Tingsryds kommun vart tredje år: 
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D Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas, 

o Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika 
eller likvärdigt, 

c Löneskillnader mellan grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar 
anses vara kvinnadominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att 
betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinna
dominerat. 

Atgärder 
o Personalavdelningen kartlägger vart tredje år kvinnors och mäns löner i alla yrkes

grupper. Resultatet av kartläggning och analys redovisas sedan till kommunstyrelsen 
och till centrala chefsgruppen. Kartläggningen finns att läsa på Tingsryds kommuns 
intranät. 

Lönekartläggning 2012 
Personalavdelningen har tillsammans med representanter från de fack
liga organisationerna och konsultföretaget Sysm·b genomfört lönekati
läggning den 29-30 augusti och 20-21 september 2012. Utifrån resul
tatet av kartläggningen kan konstateras att det generellt förs en j äm
ställcllönepolitisk utveckling i organisationen. Det finns dock vissa 
löneskillnader där arbetsgivaren inte har kunnat motivera med sakliga 
argument i gruppen grundskollärare som arbetsgivaren avser att analy
sera närmare efter löneöversynen 2012. Kattläggningen fitms i sin 
helhet på intranätet. Ny lönekartläggning kommer att genomföras un
der hösten 20 15. 

D Principer för förälclraledigas och långtidssjukskrivnas löneutveckling fastställas inför 
vmje löneöversyn. 

Medellön månadsavlönade, årsskiftet 

Genomsnitt l< vinnor Män Kv.% av män 

2010 23 933 23437 26641 88,0% 

2011 24 045 23 549 26 726 88,1% 

2012 24552 24114 26 971 89,4% 

2013 25186 24 742 27 861 88,8% · 

2014 25 813 25 399 28 191 90,1% 
Källa: Tings1yds kommuns personalbokslut 2014 

Vidtagna åtgärder under det gångna året, verksamhetsberättelser 2014 
Förvaltningarna redovisar vatje år till kommunstyrelsen vidtagna åtgärder för jämställdhets
och mångfaldsarbetet under det gångna året. Därefter reviderar kommunstyrelsen eventuellt 
Handlingsplanför lika rättigheter och möjligheter i Tings1yds kommun . 

Kommunledningsförvaltningen 
Inom kommunledningsförvaltningen utgör kvinnorna 64 % av den tillsvidareanställda perso
nalen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är för såväl män som levinnor är l 00 %. 
Medarbetarna har flexibel arbetstid seelan många år. 

Vid nyanställning eftersträvas att annonseringen utformas könsneutralt och att vid lika meriter 
rekrytera det underrepresenterade könet. Lön och anställningsvillkor sätts efter marknad, an
svar och arbetsuppgifter. 
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Vid löneöversynen uppmärksammas och eftersträvas utjämning av löneskillnader mellan 
kvinna- och mansdominerade yrken och löneskillnader som beror på kön. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

7(8) 

Könsfördelningen inom förvaltningen har en dominans av levinnor beroende på att kost- och 
städavdelningen främst har lcvinnliga anställda och att de rälmat i antal personer utgör när
mare hälften av förvaltningens totala antal. Inom förvaltningen förekommer många yrken som 
av tradition i samhället är starkt förlmippat med ett visst kön och det kommer därför sannolikt 
ta lång tid att jämna ut könsfördelningen. I samband med rekryteringar forsöker man göra 
utjämningar av könsfördelningen. Arbetet går dock trögt då kompetens och att faktiskt ha 
sökande slutligt avgör vem som anställs. 

Kultur och fritidsförvaltningen 
Inom kultur och fritidsförvaltningen upplever vi att det finns en bra fördelning mellan män 
och kvinnor inom de olika enheterna. 

Barn och utbildningsförvaltningen 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns 335 tillsvidareanställda, av dessa är 85 % 
kvinnor. Av de tillsvidareanställda kvinnoma har 71,6% en heltidsanställning. När det gäl
ler tillsvidareanställda män har 93,8 % en heltidsanställning. 

Åtgärder som har vidtagits för ökad jämställdhet: 
"' Vid nyanställning eftersträvas i första hand att befintliga anställda ges möjlighet att utöka 

sin sysselsättningsgrad. 
n Förskolornas och fritidshemmens arbetslag schemalägger själva sina arbetstider. 
"' Vid rekrytering eftersträvas att könsfördelningen ska utjä1m1as på arbetsplatserna. 
[] Arbetslagen i den pedagogiska verksamheten skriver lokala jämställdhetsplaner, vilka 

årligen revideras. 

Socialförvaltningen 
Inom socialförvaltningen är kvinnodominansen på flertalet enheter i det närmaste total. 93 ,5 
%av det arbete som utförs inom förvaltningen utförs av kvinnor. Att jämna ut denna könsför
delning är ett svårt och ett långsiktigt arbete. 

Under de senaste åren fitms möjligheten att höja sysselsättningsgraden till önskad nivå för de 
anställda vilket kan antas vara en fördel ur jämställdhetssynpunkt Likaså har löneläget för
bättrats för elen lägst betalda vårdpersonalen vilket också kan ha positiva effekter för rekryte
ring av manlig personal. 
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Bilaga 1 
Diskrimineringslagen 3 l<ap. Aktiva åtgärder 

Målinriktat arbete 
3 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att 
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, re
ligion eller annan trosuppfattning. Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter finns i 
4-13 §§. 

Arbetsförhållanden 
4 §Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser 
och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla 
arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvitmliga och manliga arbetstagare att förena för
värvsarbete och föräldraskap . 
6 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare 
utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, relig
ion eller annan trosuppfattning eller får sexuella trakasserier. 

Rela-ytering 
7 § Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller an
nan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 
8 § 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. 
9 §När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsakjänm 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. Ar
betsgivaren 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 omstän
digheterna i övrigt. 

Lönefrågor 
10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställ
ningsvillkor mellan levinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera -
bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgiva
ren, och - löneskillnader mellan levinnor och män som utför arbete som är att betrakta som 
lika eller lilcvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt 
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor 
och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som ut
för arbete som är eller brukar anses vara kvinnadominerat och grupp i11ed arbetstagare som 
utför arbete som är att betrakta som lilevärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar an
ses vara kvinnadominerat 
11 §Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan for jämställda löner och där 
redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt l O §. I planen ska anges vilka löne
justeringar 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 kostnadsberälming och en tidspla
nering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snati som 
möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgär
derna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. skyldigheten att upprätta en hand
lingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet 
sysselsatte fårre än 25 arbetstagare. 
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