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Jämställdhetsplan för Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Bakgrund 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen består av Räddningstjänsten (30 medarbetare), 
Miljökontoret (8 medarbetare) och Bygglovsavdelningen (10 medarbetare). 
Verksamheten är baserad i Kiruna stadshus och i Räddningstjänstens byggnader runt om 
i kommunen men bedrivs också vid inspektioner, utbildningar samt räddnings- och 
släckningsinsatser i hela kommunen. Könsfördelningen på de olika verksamheterna är 
tämligen jämn vid Miljökontoret. Bygglovskontoret har en majoritet kvinnliga 
medarbetare och det föreligger  en markant manlig dominans på Räddningstjänsten. 
 
Syfte 
Denna plan upprättas i syfte att tydliggöra olika befattningshavares ansvar i det 
allmänna mångfaldsarbetet, i jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor, samt i 
HBTQ- frågor i förvaltningen. 
 
Mål 
En verksamhet där alla medarbetare har likvärdig möjlighet till anställning, karriär och 
övrig utveckling på arbetsplatsen. 
 
Revision 
Årligen i april 
 
 
 
 
Åtgärder och ansvar 
 

Åtgärd Arbetsgivare Arbetstagare Övrigt 

Könsneutral 
rekrytering 

Rekrytering sker 
utifrån merit och 
förtjänst utan 
hänsyn till sökandes 
kön eller sexuella 
identitet 
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Könsneutral 
sammansättning på 
personalgruppen 
främjas 

Om två helt 
likvärdiga sökande 
till en befattning 
finns prioriteras det 
underrepresenterade 
könet på 
arbetsplatsen 

 Gäller endast om de 
sökande i övrigt är i 
alla avseenden 
likvärdiga 

Information om att 
vi gärna ser 
könsneutral 
sammansättning på 
arbetsplatsen ges vid 
rekrytering 

Information om 
denna ambition 
skrivs in i 
platsannonser 

  

Könsneutral 
lönesättning 

Lön skall sättas 
utifrån merit och 
förtjänst vid 
anställning och  
lönerevision 

Påtala upplevda  
brister i löne-
sättningen för 
närmaste chef 

Revideras via 
personalavdelningen 

Ledighet enligt 
Föräldraförsäkringen 

Ledighet beviljas i 
enlighet med 
gällande regelverk 

Ledighet söks i 
enlighet med 
gällande 
regelverk 

 

Ingripande mot alla 
former av 
diskriminering och 
kränkande 
behandling 

Närmaste chef 
utreder och vidtar 
vid behov åtgärder i 
enlighet med 
arbetsmiljöplanen 

Anmäler utan 
dröjsmål 
upplevda 
missförhållanden 
till närmaste 
chef eller 
skydds-ombud 

 

Språkbruk och 
uppförande som inte 
riskerar att 
diskriminera någon 
på arbetsplatsen 

Föregå med gott 
exempel samt 
påtalabrister i 
efterlevnad för 
medarbetare 

Påtala för 
varandra om 
språkbruk eller 
uppförande 
riskerar att 
kränka någon 
utifrån kön eller 
sexuell identitet. 

 

Utbildning i 
jämställdhets, genus 
och HBTQ- frågor 

Anordnas för 
personal och 
politiker 

Anmäla behov 
till närmaste 
chef och deltaga 
enligt direktiv 
därom 

 

 
 
 
 
 

 


