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Policy för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald 
 

1 Inledning 

I denna policy har bolagsstyrelsen för Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) fastställt 

interna regler för Bolagets arbetsmiljö-, jämställdhet- och mångfaldsarbete.  

 

Policyn utgår från Bolagets kärnvärden: Kvalitet, Tydlighet, Delaktighet och Helhet.  

1.1 Externa och interna regelverk 

Policyn utgår ifrån diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen (1977:1160) 

samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och 

kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1). 

 

Policyn kompletteras med, av bolagsstyrelsen fastställda, Ersättningspolicy 

(C.02.00.00) och Uppförandekod (C.06.00.00). 

1.2 Syfte  

Policyn syftar till att beskriva hur Bolaget ska bedriva sitt arbete för en säker 

arbetsmiljö och en inkluderande arbetsplats som främjar jämställdhet och mångfald. 

2 Arbetsmiljö 

Målet med Bolagets arbetsmiljöarbete är att skapa en hälsosam och säker arbetsplats för 

alla medarbetare. Arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Bolagets arbetsmiljöarbete ska bedrivas förebyggande och strategiskt med 

arbetsmiljölagstiftningens krav som grund.  

 

En hälsosam och säker arbetsmiljö innebär: 

• att arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med arbetsgivare, verkställande 

ledning, medarbetare, skyddsombud och företagshälsovård 

• att den fysiska och den socialorganisatoriska arbetsmiljön systematiskt 

undersöks, riskbedöms, åtgärdas samt kontrolleras 

• en organisationskultur där olikheter välkomnas, respekteras och värdesätts 

• nolltolerans för diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling  

• att hot, våld och skador som kan drabba medarbetare, eller risk för hot, våld och 

skador, ska förebyggas, minskas eller elimineras 

• att medarbetare ska ha möjlighet att kombinera arbets- och privatliv för en 

hållbar vardag 

• att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, utvärderas och 

förbättras vid behov 

 

Bolagets ansvar för att verka för en god arbetsmiljö gäller oavsett om medarbetaren 

arbetar i Bolagets lokaler eller hemifrån/på distans. 
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3 Jämställdhet och mångfald 

Bolaget ska vara en inkluderande arbetsplats som tar tillvara på medarbetarnas 

mångfald och olikheter.  

 

Bolaget ska bedriva ett aktivt jämställdhet- och mångfaldsarbete, vilket innebär: 

• att alla medarbetare ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning  

• att jämn könsfördelning ska eftersträvas för samtliga positioner i Bolaget 

• att rekryteringsprocessen är neutral och icke-diskriminerande  

• att utifrån ställda kompetenskrav sträva efter mångfald i 

personalsammansättningen 

• att aktivt verka för en jämställd arbetsplats för såväl anställningsvillkor och 

lönevillkor som utvecklingsmöjligheter 

3.1 Mångfald i styrelsen 

När styrelseledamöter tillsätts ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper 

beaktas i styrelsen som helhet för att mångfalden ska främjas. 

 

Vid tillsättning av styrelsen beaktas därför följande aspekter för att uppnå en tillräcklig 

mångfald och främja olika slags synpunkter och erfarenheter:  

• en god bredd avseende ålder 

• en jämn könsfördelning 

• ledamöternas geografiska härkomst 

• ledamöternas utbildning och yrkesmässiga bakgrund 

 

Genom arbetstagarrepresentanterna i styrelsen bidrar medarbetarna med perspektiv och 

god kunskap om Bolagets verksamhet vilket bidrar till en mångfald i styrelsen.  

4 Organisation och ansvar 
Det är viktigt att valberedningen har möjlighet att bedöma vilka kompetenser och 

färdigheter som styrelsen behöver. Styrelsens ordförande ska därför informera 

valberedningen om vilka egenskaper och kunskaper som behöver beaktas för att styrelsen i 

sin helhet ska ha en sådan bredd att mångfalden främjas.  

 

VD ansvarar för att de interna riktlinjerna för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald 

implementeras, följs upp och återrapporteras.  

5 Uppföljning och rapportering 

Uppföljning av denna policy ska ske genom en årlig revidering av Bolagets 

jämställdhets- och mångfaldsplan, hälsobokslutet, det systematiska arbetsmiljöarbetet 

samt lönekartläggningen.  
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Rapport Innehåll Ansvarig Periodicitet 

Personal- och hälsobokslut Uppföljning av Bolagets 
strategiska 
arbetsmiljöarbete. 
Redovisar nyckeltal inom 
HR-området bl.a. 
jämställdhet och mångfald. 

VD Årligen på möte i 
februari. 

Medarbetarundersökningen 
(MBU) 

Medarbetarnas syn på 
Bolaget som arbetsplats och 
arbetsgivare. 

VD Årligen på möte i 
maj/juni. 

Rapport om 
Kommuninvests tillämpning 
av ersättningsmodellen 

- Hur ersättningsmodellen 
tillämpas under det gångna 
året. 
- Analys av 
ersättningsnivåer inom 
Bolaget. 
- Ersättningsmodellens 
utformning. 

VD Årligen på möte i 
februari. 

 

 


