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Svar på interpellation från (V) angående kraven på aktiva 
åtgärder i Diskrimineringslagen
Vicktoria Bagi, Vänsterpartiet, har i en interpellation ställt några frågor till mig om aktiva åtgärder enligt 
Diskrimineringslagen. Här är frågorna, följt av mina svar:

1. Har Västerås Stad gjort en inventering av riktlinjer, policys och rutiner i stadens 
samtliga verksamheter för att se om det förekommer diskriminering?

Svar: Nej, någon specifik inventering av styrande dokument med anledning av 
Diskrimineringslagens förändring har inte gjorts.

2. Om ja, vilka åtgärder har man vidtagit för att hantera eventuella brister?

Svar: Det finns nu riktlinjer för de så kallade aktiva åtgärderna framarbetade inom 
HR-funktionen i Västerås stad. Riktlinjerna blir ett styrdokument i förvaltningarnas arbete 
med frågorna.

3. Kan du ge mig ett exempel på hur rutinerna kan se ut i det vardagliga arbetet?

Svar: Västerås stad har ett lokalt kollektivavtal om samverkan. Arbetet med aktiva åtgärder 
sker i dialog med arbetstagarna och de fackliga organisationerna inom ramen för 
s amverkans avtalet.

Det arbetet kan delas in i åtta områden. De är:

• Arbetsförhållanden
• Bestämmelser om praxis om löner och andra villkor
• Rekrytering och befordran
• Utbildning och kompetensutveckling
• Möjlighet att förena arbete och föräldraskap
• Riktlinjer och rutiner mot trakasserier
• Jämn könsfördelning
• Lönekartläggning

Som exempel ökar möjligheten till likabehandling inom området Arbetsförhållanden, genom att 
arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och följa de arbetssätt och den struktur som finns 
i staden för detta.

4. Hur följer man upp arbetet?

Svar: Det görs kontinuerligt i samverkan med arbetstagarna och de fackliga organisationerna.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Västerås, 2021-12-01
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Staffan Jansso
kommunstyrels&rdfordförande



 

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) 

 

Angående kraven på aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen 
Den 1 januari 2017 förändrades kraven på aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen. På en övergripande 
nivå handlade förändringarna om: att samtliga sju diskrimineringsgrunder ska inkluderas i det 
förebyggande och främjande arbetet, anvisningar om hur arbetet ska genomföras i fyra steg 
(undersöka, analysera, åtgärda och följa upp), tidigare krav på jämställdhetsplan respektive 
likabehandlingsplan ersattes med ett krav på att hela arbetet ska dokumenteras, krav på att ta fram 
och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier (och för 
arbetsgivare även repressalier), arbetsgivare ska göra årliga lönekartläggningar för att förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 

1. Har Västerås Stad gjort en inventering av riktlinjer, policys och rutiner i stadens samtliga 
verksamheter för att se om det förekommer diskriminering? 

2. Om ja, vilka åtgärder har man vidtagit för att hantera eventuella brister? 
3. Kan du ge mig ett exempel på hur rutinerna kan se ut i det vardagliga arbetet? 
4. Hur följer man upp arbetet? 

 

 

Vicktoria Bagi (V) 

2021-11-08 
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