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Interpellation om CEMR deklarationen 

Beatrice Björskog (Fi) har ställt interpellation till kommunalrådet och efterfrågar 

• Tidsplan för arbetet med handlingsplan enligt CEMR-deklarationen 

• Beskrivning av det stöd som finns till de som arbetar med handlingsplanen. Stöd i form av 
avsatt tid att arbeta med detta samt i form av expertis inom området. 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2013 att bifalla motion om att underteckna deklarationen 
för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration J samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för jämställdhet utifrån 
deklarationens principer och artiklar. 

l dagsläget finns ingen upprättad tidsplan för helheten eller särskild resurs avsatt för framtagande 
av handlingsplanen men personalkontoret har, i vardagsarbete och i det stora utvecklingsarbete 
som genomsyrar hela verksamheten, valt att beakta artikel l l i CEMR-deklarationen. Den har 
rubriken "Arbetsgivarrollen" och innehåller fyra punkter med underrubriker som beskrivs nedan. 
jämställdhetsperspektivet ska beaktas i alla processer och utvecklingsaktiviteter. 

1. Rätt till jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller alla aspekter av anställning, 
inklusive arbetsorganisation och arbetsvillkor. 

2. Medarbetarens rätt att förena yrkesliv med samhällsliv och privatliv och rätten till 
värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. 

3. Vidta rimliga åtgärder till stöd för ovan nämnda rättigheter. 

4. Åtgärder i punkt tre omfattar bland annat följande: 
• Översyn av relevanta policyers och rutiner som har att göra med anställning och 

utveckla samt implementera arbetsgivardelen av organisationens handlingsplan 
för jämställdhet i syfte att motverka ojämställdhet avseende bl. a nedanstående 
punkter: 

v dh ? a ar m orts. 
Delmoment under punkt 4 Genomfört 

A Lika lön inklusive likvärdigt arbete • Dokumenterat och gjort lönekartläggningspro-
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cessen tillgänglig på intranätet. 
• Inköp av licenser för moderniserat datastöd i 

lönekartläggningsarbetet. 
• Konsultstöd för kompetenshöjning vid parts-

gemensamt genomförande av löneöversyn 
(pågår) 
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B Rutiner för översyn av löner, löneför-
måne r, lönesystem och pensioner 

c Åtgärder för att säkerställa att det 
finns ett rättvist, tydligt och öppet sy-
stem för befordran och karriärutveck-
lin e: 

D Åtgärder för att säkerställa en balans-
erad fördelning mellan kvinnor och 
män på alla nivåer och särskilt för att 
rätta till eventuella obalanser på 
högre chefsnivåer. 

E Åtgärder mot könsbaserad arbets-
segregering och för att uppmuntra 
anställda att prova otraditionella 
vrken 

F Åtgärder att säkerställa rättvisa 
rekryteringsrutiner 

G Åtgärder att säkerställa skäliga, sunda 
och säkra arbetsförhållanden 

H Rutiner för samråd med anställda och 
deras fackföreningar för att säker-
ställa att det finns en balanserad för-
delning mellan kvinnor och män i 
varje samråds- eller förhandlings-
ore:an 

l Bekämpa sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen, stödja de som utsatts, 
införa policy och sprida kunskap om 
detta 

j Sträva efter att arbetsstyrkan på alla 
nivåer speglar den sociala, ekonom-
iska och kulturella mångfalden bland 
kommunens invånare 

Kl Underlätta för anställda att förena 
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• Dokumenterat och gjort löneöversynsprocessen 
tillgänglig på intranätet. 

• Utbildat alla chefer i individuell lönesättning. 
• Utveckling av lönebildning i Sala kommun. 
• Uppdaterat lönesystem. 
• Köpt tjänst från KPA: individuell information om 

pension per telefon. 
• Information om pensioner på biografen vart 

annat år. 

• lnköp av datasystem som stöd och 
kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen. 

• Formulerat vägledning för kompetensbaserad 
rekrytering där jämställdhetsperspektivet 
beaktas. 

• Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer 
och skyddsombud där bl a ämnet risk- och 
konsekvensanalyser ingår. 

• Kommunövergripande årshjul som stöd för 
systematiskt arbetsmiljöarbete är under 
framtagning. 

• Utveckling av samverkan enligt FAS. Speciella 
dialog- och workshop-tillfällen i samband med 
övergripande organisationsförändringar. 

• Riktlinjer för att motverka och hantera alla slags 
trakasserier och mobbing. Riktlinjerna 
innehåller stöd för hantering av förekomster. 

• Översvn av regler för flexibel arbetstid. 
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yrkesliv med privatliv och samhällsliv 
genom att införa bestämmelser som, i 
förekommande fall, tillåter an pass-
ning av medarbetarnas arbetstid och 
stödåtgärder för deras anhöriga 

K2 Underlätta för anställda att förena 
yrkesliv med privatliv och samhällsliv 
genom att uppmuntra män att utnyt-
tja sin rätt tillledighet för vård av an-
höriga 

Per-Olov Rapp (S) 
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