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Strategisk fördjupning inom området 
Mänskliga rättigheter /Jämställdhet

Samtliga verksamheter i staden gjorde en självskattning gällande arbetsmiljöarbetet år 
2019. I den självskattningen ingick bland annat område Mänskliga 
rättigheter/Jämställdhet. Stadsledningskontoret gör nu en strategisk fördjupning inom 
Mänskliga rättigheter/Jämställdhet. Den strategiska fördjupningen 2021 ska resultera i en 
sammanfattande bild av hur staden, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
efterlever

 Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder
 Kraven på hantering av kränkande särbehandling i föreskriften om organisatorisk 

och social arbetsmiljö

Resultatet av fördjupningen är tänkt att användas för fortsatt lärande i förvaltningar och 
bolag och som vidare planering och prioritering för övergripande arbete i staden inom 
området. 

Tid- och genomförandeplan

2021-03-26 Workshop för HR-specialister på stadens förvaltningar och bolag under 
ledning av stadsledningskontoret

2021-06-15 Rapportutkast klart hos stadsledningskontoret

2021-10-20 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen

Syftet med workshop var att utbyta erfarenheter av hur verksamheterna arbetar med 
aktiva åtgärder, vilka effekter man kan se och hur man arbetar med uppföljning. 

HR-specialist från trafikkontoret deltog aktivt och kunde dela erfarenheter med fyra olika 
verksamheter då arbetet gjordes i mindre grupper. Värdet så långt är själva utbytet av 
erfarenheter och frågeställningar utifrån olika perspektiv i förvaltningar och bolag. Ett 
budskap blev också efterfrågan på övergripande gemensamma insatser i metoder för att 
utveckla arbetet, att förbättra samverkan och samarbete och dra nytta av goda exempel 
över staden.

På detta sätt informeras nämnderna om stadens arbete med fördjupning inom området och 
att HR i respektive verksamhet deltagit aktivt i workshop. Den rapport som 
stadsledningskontoret tar fram liksom framtagande av gemensamma insatser kommer 
användas som stöd och inspiration i förvaltningarnas och bolagens arbete med Mänskliga 
rättigheter/Jämställdhetsfrågorna.
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