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Inledning 

Våld på arbetsplatser, brist på jämställdhet och behandlingen av migranter toppar ofta 
rubrikerna. Ändå får lokala förvaltningar mindre uppmärksamhet, de som i hög grad arbetar 
med dessa frågor i samhället för att tackla dessa problem, samtidigt som man också möter de 
särskilda utmaningar som visas genom hur ojämställdhet, våld och migration påverkar deras 
egen arbetsstyrka. 

I femton år har representanter för arbetstagare och arbetsgivare i europeiska lokala och 
regionala förvaltningar samlats för att hitta lösningar på de problem som lokala myndigheter 
ställs inför. Under den tiden har Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), som 
representerar arbetsgivarna, och den europeiska fackliga federationen för offentliga tjänster 
(EPSU) förhandlat fram ett antal avtal för att förbättra arbetslivet för anställda inom lokal 
förvaltning och leverera bättre tjänster till medborgarna. Avtal om våld och trakasserier från 
tredje part, migration och jämställdhet rankas högt på listan över vad de har åstadkommit. 

För att uppmärksamma ett och ett halvt årtionde med den sociala dialogkommittén och 
för att öka medvetenheten på gräsrotsnivå om de resurser som den europeiska dialogen 
ger lanserade de två arbetsmarknadsparterna ett projekt för att främja deras arbete inom 
tre nyckelområden: våld och trakasserier från tredje part på arbetsplatsen, jämställdhet och 
migration. Arbetsmarknadsparter från tre länder organiserade tematiska seminarier för att 
hantera dessa områden: Sverige för jämställdhet, Frankrike för tredjepartsvåld och Spanien för 
inkludering av migranter.  

Innan de tre tematiska evenemangen hölls genomfördes ett kick-startwebbinarium i varje land 
med en första presentation av arbetet pågick, samt en vidare kontext för varje tema. Webbinariet 
innehåll interventioner från Europakommissionen och europeiska akademiker samt från 
arbetsgivare och fackförbund. En inspelning och en fullständig rapport om webbinariet finns 
tillgängliga på EPSU:s webbplats.1

De tre avsnitten i denna rapport beskriver de viktigaste frågorna som identifierats före och 
under en av de tematiska seminarierna och kompletterar dessa med erfarenhet och exempel 
som deltagarna delade med sig av. Denna samling av bästa praxis och erfarenhet av att 
implementera målen för den europeiska sociala dialogen på lokal nivå visar tillsammans var 
man har gjort framsteg och var det skulle vara användbart med mer uppmärksamhet från 
europeiska arbetsmarknadsparter. 
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Tematiskt seminarium om jämställdhet

Jämställdhet var en av de första utmaningarna som lyftes fram gemensamt av den nyligen 
bildade kommittén för europeisk social dialog för lokal och regional förvaltning. Därför är det 
inte mer än rätt att jämställdhet är en av de tre frågor som diskuteras som en del av projektet där 
man firar och utvärderar de senaste femton årens arbete. Av den anledningen introducerade 
arbetsmarknadsparterna från Sverige frågan som en del av det ”kick-off-webbinarium” som 
hölls i december 2020.2 Sedan gjordes en djupare analys av frågan på ett onlinemöte i juni 
2021, där svenska arbetsmarknadsparter presenterade sina nationella åtgärder för att tackla 
ojämställdhet mellan män och kvinnor på deras arbetsplatser. 

Detta avsnitt visar en del av den nuvarande situationen beträffande ojämställdhet på 
europeiska arbetsplatser och vilka åtgärder som vidtagits av arbetsmarknadsparter i lokal och 
regional förvaltning. Det bygger på förberedande forskning inför seminariet och nationella 
fallstudier och Sverige och andra länder gjorde presentationer under seminariet. 

Könsmässiga löneskillnader 

2005 kom de tvärsektoriella arbetsmarknadsparterna överens om ett ramverk för åtgärder 
om att tackla bristen på jämställdhet på arbetsplatser i Europa.3 Sexton år senare är de 
fyra åtgärdsområden som identifierades - uppmärksamma könsroller, främja kvinnor i 
beslutsfattande, stödja balans mellan arbete och fritid och tackla könsmässiga löneskillnader - 
fortfarande lika relevanta i debatter om jämställdhet som de någonsin varit. 

Vissa framsteg har gjorts: den könsmässiga löneskillnaden i EU-27 växte efter krisen men 
har minskat år efter år sedan 2012.4 Framstegen går dock långsamt och EFS beräknar att EU:s 
könsmässiga löneskillnad, i nuvarande minskningsgrad, inte kommer att utjämnas förrän 2104 
om inte fler åtgärder vidtas.5 Eftersom den könsmässiga löneskillnaden generellt sett är mindre 
i den offentliga sektorn har åtstramningsåtgärder som påtvingats under den ekonomiska 
krisen haft mindre påverkan. Det innebär att löneskillnaden började minska igen först 2016, 
och sedan i mycket lägre grad än i den vidare ekonomin.6 

Europakommissionen har å sin sida föreslagit ett direktiv om transparens kring könsmässiga 
löneskillnader som skulle innebära att man introducerar bindande åtgärder för 
lönetransparens, förbjuder arbetsgivare från att fråga om jobbsökandens tidigare lön och ge 
arbetstagarrepresentanterna en större roll.7 

Balans mellan arbete och fritid

Att förbättra balans mellan arbete och fritid är viktigt för att befrämja en rimligare uppdelning 
mellan hushållsarbete och barnomsorg mellan män och kvinnor, och förbättra kvinnors 
tillgång till kvalitativa anställningar. Den europeiska unionen har försökt att lyfta frågan genom 
direktivet om balans mellan arbete och fritid för föräldrar,8 vilket Kommissionen beskriver som 
ett viktigt strävansmål för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.9 Medan de tio dagarnas 
föräldraledighet för andragångsföräldrar, ledighet för vårdgivare och utökning av rätten att 
begära flexibel arbetstid är steg framåt, så faller det vanligtvis på arbetsmarknadsparterna att 
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stärka dessa minimiåtgärder.10 Ett aktuellt exempel är Frankrike, där lagstiftning som dubblerar 
antalet föräldraledighetsdagar från 14 till 28 nyligen har implementerats,11 efter lång tids 
engagemang i frågan från sektorsvisa och tvärsektoriella arbetsmarknadsparter.12

Stärka den sociala dialogen 

I hela Europa finns ’ett starkt samband mellan robust social dialog, bättre jämställdhet och 
god balans mellan arbete och fritid’ vilket beskrivs i den senaste Rebalance-rapporten.13 
Den understryker i ännu högre grad betydelsen av social dialog och arbetsmarknadsparters 
kapacitet på olika nivåer  för att föreskriva åtgärder som stärker jämställdhet. Och då 
kollektivavtalsförhandling kvarstår som en kompetens för arbetsmarknadsparter, så är 
europeiska arbetsmarknadsparter viktiga när det gäller att befrämja en miljö som möjliggör 
social dialog som leder till effektiv nationell kollektivavtalsförhandling. Det här är viktigt 
eftersom den könsmässiga löneskillnaden tenderar att vara lägre där man har ett nationellt 
eller sektoriellt löneavtal, till skillnad från där det inte finns något avtal.14

Trots den lägre täckningsgraden för lågavlönade, kvinnodominerade yrken i sektorsvis 
kollektivavtalsförhandling i många länder, så görs det försök att råda bot på obalansen genom 
sociala partnerskap. På Irland, exempelvis, har regeringen nyligen föreslagit ett trepartsorgan 
för att sätta lönerna i barnomsorgen för att kompensera för bristen på sektorsvis förhandling 
i den sektorn. Detta kommer ge utrymme för fackförbund och arbetsgivarföreningar att 
’engagera sig i förhandlingar om [...] vilket i slutänden skulle kunna etablera efterlängtade 
bindande nivåer för löner och villkor inom sektorn’15 

CEMR har flera gånger uppmanat till handling på europeisk nivå och har utarbetat en detaljerad 
handlingsplan,16 såväl som att uppmuntra nationella arbetsgivare att skriva under ett antal 
principer och policydokument som utgår från en europeisk stadga för jämställdhet mellan män 
och kvinnor.17 Efter att ha undertecknad stadgan har sedan många kommuner och regioner 
fortsatt att implementera jämställdhetsplaner, t.ex. i Frankrike.18 

Integreringen av jämställdhet i det nuvarande projektet, och i synnerhet analysen av samspelet 
mellan CEMR och EPSU:s riktlinjer och nationella och lokala initiativ, kan ses som ett positivt 
svar på dessa uppmaningar både från arbetsgivare och fackförbund. 

CEMR/EPSU Riktlinjer för jämställdhet 

Arbetsmarknadsparterna inom lokal och regional förvaltning enades om sina första riktlinjer 
om jämställdhet 2007, som byggde på ovanstående tvärsektoriella åtgärdsplan och det arbete 
facken och arbetsgivarorganisationerna gjort. 

Där beskrivs en tudelad åtgärdsstrategi för att hantera jämställdheten inom sektorn. 

• Positiv särbehandling: ‘särskilda policyer för hantering av ojämställdhet och främja 
lika möjligheter’ 

• Jämställdhetsintegrering: ‘aktiva åtgärder vidtas för att jämställdhet ska integreras 
inom alla policyområden, i alla aktivitetsområden och på alla nivåer’.19 
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Denna hållning förespråkar både specifika åtgärder för att råda bot på den könsmässiga 
obalansen samt inkludera genus som en fråga inom varje område i en organisations arbete. 

En viktig beståndsdel vid implementering av riktlinjerna på golvet var åtgärdsplaner 
för jämställdhet, som i en del länder krävs enligt lag. Men även där så är fallet var dessa 
åtgärdsplaner ofta inte implementerade i praktiken.20 För att lyfta denna fråga kom europeiska 
arbetsmarknadsparter överens om gemensamma riktlinjer för vilket format och vilken metodik 
som ska tillämpas för åtgärdsplanerna. Riktlinjerna tillhandahåller också en allsidig checklista 
för jämställdhet för att kunna utvärdera vilka åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats. 

Riktlinjerna, som uppdaterades 2017,21 betonades betydelsen av att samla in kvalitativa data 
och sedan rikta in sig på områden med brist på jämställdhet mellan män och kvinnor som 
synliggörs i en sådan utvärdering. De stärkte också riktlinjerna för uppföljning och utvärdering 
av implementeringen av åtgärdsplanerna. 

Synpunkter från de europeiska arbetsmarknadsparterna:

För CEMR och EPSU har jämställdhet alltid varit en prioritet för kommittén för den 
sektorsvisa sociala dialogen för lokal och regional förvaltning. Trots att många 
yrken inom sektorn domineras av kvinnor så innehar oproportionerligt många 
män bättre betalda befattningar. Denna ojämställdhet förvärrar den könsmässiga 
löneskillnaden och gör sektorn mindre attraktiv att arbeta i. 

EU:s juridiska ramverk har utvecklats avsevärt sedan man först kom överens om 
riktlinjerna 2007, inte minst i och med godkännandet av direktivet om balans mellan 
arbete och fritid och det nyligen lagda förslaget om transparens vid lönesättning. 
Kärnan i riktlinjerna är dock detaljerade råd om hur man inför och föreskriver en 
jämställdhetsplan. Detta var mycket innovativt för många länder 2007, och det är 
fortfarande ett effektivt verktyg för att hantera brister i jämställdheten inom lokal 
och regional förvaltning. 

Jämställdhet inom svensk lokal och regional förvaltning 

Jämställdhet är både ’en grundläggande konstitutionell norm’ i Sverige och har blivit en 
erkänd och eftersträvad politisk prioritering sedan 1970-talet. Jämställdhetsintegrering, ett 
av viktigaste centrala inslagen i CEMR-EPSU:s riktlinjer för jämställdhet, har varit centralt för 
jämställdhetspolitiken sedan 1994. 22 Den ojusterade könsmässiga löneskillnaden i Sverige 
för ekonomin som helhet var 11,8 % 2019 och den minskar.23 2018 var löneskillnaden i den 
offentliga sektorn lägre än i ekonomin som helhet och lägre än EU-genomsnittet, på 9.2 
%, och sjönk till 5.2 % i offentlig administration.24 Det betyder dock fortfarande att män 
tjänar avsevärt mycket mer än kvinnor, även i de områden där man har gjort de största 
framstegen. Dessutom har kvinnor färre möjligheter än män när det gäller makt och 
inflytande på arbetsmarknaden, en avsevärt större andel kvinnor än män arbetar deltid, och 
kvinnor tar ut 72 % av föräldraledigheten. Precis som överallt ansvarar kvinnor fortfarande 
för den absoluta majoriteten av det oavlönade hushålls- och omsorgsarbetet och andelen 
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sjukfrånvaro är dubbelt så hög som männens. Arbetsmarknaden är i hög grad segregerad 
när det gäller kön, och kvinnodominerade yrken har färre karriärvägar. Mer än hälften 
av kvinnliga arbetstagare under 35 år har varit utsatta för sexuella trakasserier under de 
senaste två åren. 

Arbetsmarknadsparter i svenska lokala och regionala förvaltningar har under lång tid 
tagit nya steg för att hantera dessa pågående frågor.25 Förutom att samarbeta med 
landets jämställdhetsmyndighet, om jämställdhetsintegrering och andra initiativ,26 har 
arbetsmarknadsparterna eftersträvat innovativa lösningar på några av de specifika orsakerna 
till den ihållande ojämställdheten på den svenska arbetsmarknaden. Ett sådant initiativ är ökad 
’lönespridning’ i kvinnodominerade yrken. 

Vad är lönespridning och varför är det viktigt? 

Lönespridning är löneskillnaden inom en yrkesgrupp, t.ex. en sanitetsarbetare, 
vårdassistent eller administratör. Att ha bred lönespridning, med lönepåslag när 
en arbetstagare får mer kompetens och erfarenhet, är viktigt eftersom det ger 
arbetstagarna möjlighet att följa en livslång karriär, dra nytta av att stanna kvar 
i yrket och att kompetens och tjänstegrad återspeglas i lönekuvertet. Skillnader 
måste justeras objektivt baserat på kriterier som fastställts mellan fackförbunden 
och arbetsgivarna på arbetsplatsen. Detta kan ske i form av kollektivavtal, jobb- 
eller befattningsbeskrivningar, löneskalor eller flera av dessa. 

För svenska Arbetsmarknadsparter är tanken att en arbetstagares karriär, 
utveckling, utbildning, kompetens, tjänsteår eller tjänstegrad ska återspeglas i deras 
lön. Syftet med att öka lönespridningen är att skapa (genomsnittliga) ökningar i 
lönenivåerna och bygga in stimulansåtgärder för yrkesutveckling, samtidigt som 
man erkänner kompetens och erfarenhet och främjar att personalen stannar kvar.

Detta är normen i mansdominerade jobb. Inom yrken med hög andel kvinnliga 
arbetstagare tenderar däremot lönen att vara statisk och återspeglar inte vilken 
kompetens som krävs i arbetet. 

Det är exempelvis 30 % skillnad i livstidslönen mellan en utbildad sjuksköterska 
och en civilingenjör, trots att man kräver liknande utbildningsnivå i båda 
yrkeskategorierna. I kvinnodominerade yrken kan en arbetstagare som närmar 
sig pension förvänta sig att tjäna ungefär 35 % mer än en nyanställd. I traditionellt 
manliga yrken är denna löneskillnad närmare 100 %. 

Denna ojämlikhet verkar negativt på kvinnors vilja att arbete, eftersom de har 
sämre möjligheter och tjänar mindre än en manlig kollega, och de tenderar i 
högre grad att sluta eller minska arbetstiden för att ta hand om barn eller äldre 
släktingar. Det är också orättvist. Befattningar som domineras av kvinnor är tuffa 
och kräver hög kompetens och borde erkännas som detta, precis som befattningar 
som oftast innehas av män. 
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Begreppet ’lönespridning’ verkar vara mest använt i Sverige och det är vanligare med 
logiken att bredda karriärmöjligheterna och erkänna dessa genom löneskillnader. I 
exempelvis Storbritannien ledde 2018-2020 års avtal mellan arbetsmarknadsparterna 
inom lokal förvaltning till omstrukturering i löneskalan för att säkerställa att skillnaderna 
mellan olika lönenivåer var lika och att jobbvärderade löneskillnader bibehölls. Det var 
nödvändigt på grund av framgången med implementeringen av en levnadslön i lokala 
myndigheter. Att lyfta lönerna som låg i botten gjorde dock löneskillnaderna skeva, vilka 
var tänkta att återspegla kompetens, utbildning och tjänstegrad och gjorde att många 
lönegrader ’buntade ihop sig’ nära bottenskiktet. Den nya löneskalan har levnadslönen 
som minimum och introducerar en utjämnad lönestruktur som erkänner jobbvärderade 
skillnader, som i själva verket skapar större ’lönespridning’ samtidigt som man lyfter 
lönerna. Det har resulterat i att den könsmässiga löneskillnaden har snävats in från 5,3 % 
till 2.7 %.27 

Heltidsresan 

Det är mycket viktigt att öka timlönen, men ojämställdhet på arbetsplatsen kan också tacklas 
genom att uppmuntra till heltidsarbete och vända på den traditionella uppdelningen där 
kvinnor arbetar färre timmar än män, ofta till kvinnornas nackdel. Deltidsarbete innebär 
att kvinnor tjänar mindre pengar, slutar med lägre pension och missar utbildning och 
befordringar. För att tackla detta problem kommer SKR och Kommunal drivit ett projekt som 
kallas ’Heltidsresan’, som syftar till att heltidsarbete ska bli normen i den svenska vård- och 
välfärdssektorn.28 

Framgångsrikt långsiktigt samarbete mellan svenska 
arbetsmarknadsparter

Heltidsresan är ett gemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) och fackförbundet Kommunal. Den började 2016 och kommer att fortsätta 
till 2024 med målet att heltidsarbete ska bli norm i lokala myndigheter. Dessa 
arbetsplatser har en övervägande kvinnlig arbetsstyrka. Att normalisera 
heltidsarbete kommer sedan att handla om att förbättra lönerna för dessa 
kvinnliga arbetstagare när man professionaliserar deras befattningar, erkänner 
historiskt undervärderade jobb, som äldrevård, sjukvård, barnomsorg och 
administrativt arbete, som kompetenskrävande yrken som förtjänar stabila 
heltidsanställningar. 

Initiativet har varit framgångsrikt med 2 % ökning av heltidsanställningar i svensk 
lokal förvaltning under projektets första fyra år. Vård och sjukvård har haft en 
ökning med 8 %. Den andra fasen i projektet beslöts i 20202 och kommer att pågå 
till 2024. Båda arbetsmarknadsparterna erkänner betydelsen av att fortsätta med 
detta arbete, särskilt som efterfrågan på vård- och omsorgspersonal ökar och 
personal som arbetat länge närmar sig pensionsåldern. 
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Trenden går redan mot heltidsarbete, vilket är till fördel för arbetsgivarna, som täcker in fler 
timmar med färre anställda och lägre utbildnings- och rekryteringskostnader, och arbetstagare 
som får högre lön, förmåner och pensioner. Heltidsresan har tre mål som ska implementeras 
genom en åtgärdsplan från varje kommun, landsting och region: 

• Alla anställda som är nyanställda måste anställas på heltid 
• Alla deltidsanställda bör erbjudas heltidsjobb 
• Flera av dem som redan har ett heltidsjobb, men av olika anledningar arbetar deltid i 

nuläget, ska sträva efter heltidsjobb. 

För arbetsmarknadsparterna är ökningen av heltidsarbete en jämställdhetsfråga: avsevärt 
många fler kvinnor arbetar deltid och 4 av 5 kommunala anställda är kvinnor. Dessa arbetstagare 
känner sig ofta tvingade att arbeta deltid för att kunna utföra oavlönat hushållsarbete eller 
barnomsorg. Om heltidsarbete blir normen inom lokal förvaltning bör det uppmuntra till en 
mer jämlik fördelning av hushållsarbete och barnomsorg, vilket innebär att kvinnor bidrar till 
en större andel av hushållets inkomst och stimulerar till en mer balanserad användning av 
föräldraledigheten. 

Fördelarna med generellt heltidsarbete för anställda är bl.a. högre lön, större pension vilket 
bidrar till en tryggare pensionering och större möjligheter till karriärutveckling genom att få 
mer kompetens och formell utbildning. Det är också mer sannolikt att heltidsarbetare blir 
befordrade. 

För arbetsgivare sparar heltidsarbete in på kostnader långsiktigt samtidigt som tjänsterna 
förbättras. Heltidsresan handlar om att säkerställa tillgången på kompetens genom att få 
ut det mesta av den utbildade personal de redan har, hjälpa till att minska utbildnings- och 
rekryteringskostnaderna och göra fler timmar tillgängliga för arbete. Det ger också en bättre 
upplevelse för brukarna, eftersom de vårdas av färre individer och därmed får en jämnare och 
stabilare vård. 

Att gå mot heltidsarbete har visat på utmaningar. Det finns ett ökat behov av barnomsorg 
på arbetsplatserna. Lokala myndigheter har organisationsmässigt strukturerats utifrån 
deltidsarbete. Förändringen kräver ett skifte när det gäller HR-praxis. Tilliten till deltidsarbete, 
personal från bemanningsföretag och korttidsanställda, som är vanlig i lokal förvaltning i 
Europa, har ett pris, både när det gäller att administrera komplexa tjänstgöringslistor och att 
rekrytera och behålla personal. Denna kostnad måste synliggöras för att visa arbetsgivare på 
de kostnadsmässiga och organisatoriska fördelar det innebär att gå mot heltidsarbete.  Tidigare 
var det normalt att nyanställda fick frågan om hur mycket de ville eller hade möjlighet arbeta. 
Heltidsarbete som norm har handlat om att förändra såväl arbetsplatskulturen som det rent 
praktiska. 

Det motstånd som fanns i början bland de anställda och arbetsgivare som var involverade har 
försvunnit ganska snabbt. Arbetstagare ser snabbt fördelarna med det tjockare lönekuvertet 
och inser betydelsen av ökad pension och socialförsäkringsskydd. Arbetsgivare har 
uppmärksammat mindre arbetstid som förloras till sjukfrånvaro och lägre kostnader på tillfällig 
och inhyrd personal för att täcka upp hålen i schemat. 
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Våld och trakasserier från tredje part

I det andra av de tre tematiska seminarierna organiserade som en del av projektet, ’Europeisk 
dialog, lokala lösningar’, möttes arbetsmarknadsparter och franska fackförbund och 
arbetsgivare som var värdar för evenemanget för att diskutera tredjepartsvåld.

2010 förhandlade arbetsmarknadsparter från lokal och regional förvaltning och godkände en 
serie med riktlinjer för att tackla tredjepartsvåld i flera sektorer. Syftet med seminariet vara att 
skaffa sig en uppfattning i frågan och analysera riktlinjernas påverkan, både vad gäller lokal 
och regional förvaltning och i kontexten av den pågående uppföljningsstudien som utförs 
inom det multisektoriella ramverket. 

 Vad är tredjepartsvåld? 

Tredjepartsvåld innebär förolämpningar, hot och/eller fysiskt våld på arbetsplatsen som 
begås av människor som inte arbetar där. Detta inkluderar bland annat allmänhet, kunder, 
patienter, familjemedlemmar och brukare. Det är alla typer av fysiskt, känslomässigt eller 
verbalt våld som utförs på arbetsplatsen av någon som offret inte har en kollegial relation med. 
Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU OSHA) lägger fast en bred definition av tredjepartsvåld som 
inkluderar verbal misshandel öga mot öga, fysiskt angrepp och nyare former av trakasserier 
som nätmobbning och att sprida skadligt innehåll om en person online. Under seminariet 
underströk Malgorzata Milczarek, från europeiska arbetsmiljöbyrån ökningen av onlinearbete 
på grund av covid-19 och allmänhetens frustration beträffande restriktioner i det dagliga livet 
på grund av pandemin som ökade riskfaktorer. Data som omfattar pandemiperioden var ännu 
inte tillgängliga, även om denna uppfattning backades upp av andra anekdotiska bevis från 
arbetsmarknadsparter.

De senaste tillgängliga uppgifterna visar att 57,4 % av arbetstagarna i EU måste hantera 
besvärliga tredjepartspersoner på arbetsplatsen och 4 % av den arbetande befolkningen har 
rapporterat att man är offer för faktiskt fysiskt våld.29 Tidigare studier pekar på ett bredare 
spektrum av uppgifter på hur många arbetstagare som kan vara berörda, men alla identifierar 
en ökning av fenomenet, även om detta delvis skulle kunna bero på bättre rapportering.30 Det 
finns en generell uppfattning att tredjepartsvåld framför allt påverkar kvinnor eftersom de är 
oproportionerligt representerade i befattningar som möter allmänhet. Jobb som inbegriper 
kontakt med allmänhet som genomgår upprörande eller stressfyllda upplevelser, däribland 
många befattningar inom lokal och regional förvaltning, utsätter inte bara personal för 
specifika risker utan är också jobb som är kvinnodominerade. 

Tredjepartsvåld i lokal och regional förvaltning 

Enligt europeiska arbetsmiljöbyrån är yrken som innebär särskild risk t.ex. sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal, personer som arbetar i brukares hem, som hemtjänstassistenter, 
socialarbetare och säkerhetsvakter.31 Arbetstagare i lokal och regional förvaltning har ofta 
dessa typer av befattningar. På grund av de stressfyllda eller upprörande kontexter där tjänster 
ofta utförs, t.ex. interventioner med sårbara eller unga personer, lokala skattemyndigheter och 
social omsorg, är dessutom risken för tredjepartsvåld mot arbetstagare i lokal och regional 
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förvaltning särskilt akut.32 Eftersom lokal förvaltning är nära medborgarna och finns i lokala 
samhällen har arbetstagare bo eller arbeta nära förövare och måste fortsätta att interagera med 
förövare i sina dagliga liv. Detta medför ökad risk för fortsatt hot och våld utanför arbetsplatsen 
som härrör från en inledande incident på arbetsplatsen. 

Multisektoriella riktlinjer 

Lågt erkännande av problemet och lång tids underrapportering om tredjepartsvåld har inneburit 
en brist på specifika politiska åtgärder i många länder för att tackla tredjepartsvåld. Som en 
reaktion på det har arbetsmarknadsparter från olika sektorer gått samman för att tackla frågan på 
europeisk nivå. Fackförbund och arbetsgivare från offentliga tjänster, handel, säkerhetstjänster, 
utbildning och sjukhussektorn kom överens om en serie multisektoriella riktlinjer för att tackla 
tredjepartsvåld under 2010.33 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) 
och Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), arbetsmarknadsparterna för lokal och 
regional förvaltning, deltog båda två i förhandlingarna och undertecknade den slutliga texten. 
Riktlinjernas uttalade syfte var att säkerställa att varje arbetsplats har en resultatorienterad 
policy som lyfter fram frågan om tredjepartsvåld genom att ge ’praktiska steg som kan tas 
av arbetsgivare, arbetstagare och deras representanter/fackförbund för att minska, förebygga 
och mildra problem; De uppmanade särskilt arbetsgivare och fackförbund att: 

• utveckla tydliga politiska ramar för förebyggande och hantering av trakasserier och 
våld av tredje part, som ska inkorporeras i deras allmänna arbetsmiljöpolicyer. 

• ha en ’holistisk’ hållning till tredjepartsvåld genom att täcka in alla aspekter från ökad 
medvetenhet, prevention och utbildning till metoder för rapportering, stöd till offer 
och utvärdering och övervakning. 

• skräddarsy hanteringen av tredjepartsvåld till varje specifik arbetsmiljö 
• utforma policyer för att tackla tredjepartsvåld om kontinuerlig information och samråd 

med chefer, arbetstagare och deras representanter/fackförbund och om objektiva 
riskbedömning och övervakning av data 

• förbättra utbildning och information till arbetstagare, framför allt när det gäller vad 
som utgör 

• tredjepartsvåld och vilka åtgärder som ska vidtas om man utsätts för det, och till chefer 
när det gäller 

• hur man stöttar arbetstagare som möter tredjepartsvåld 
• ge information till klienter, kunder, brukare, allmänhet, elever, föräldrar och/eller 

patienter där man lägger fram att trakasserier och våld mot anställda inte kommer att 
tolereras och att juridiska åtgärder kommer att vidtas när det är tillämpligt 

Arbetsmarknadsparterna fortsätter arbetet man står inför med en ökning av 
tredjepartsvåld 

Riktlinjerna utgår från en undersökning av arbetsmarknadsparterna som genomfördes i den 
förberedande fasen av förhandlingarna. Tre år senare genomfördes en uppföljningsstudie34 
som upptäckte flera exempel på hur riktlinjerna har implementerats på golvet, inte minst i lokala 
förvaltningar i Danmark35 och Tjeckien.36 Trots dessa och andra exempel från olika sektorer kom 
dock rapporten fram till en blandad bild. En del arbetsmarknadsparter tog upp behovet av ett 
nytt EU-avtal för att tackla tredjepartsvåld med andra som också förespråkar större integrering 
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av frågan i arbetsplanerna för kommittéer för sektorsvis social dialog samt mer av europeisk 
observation av problemet, eventuellt utfört av European Trade Union Institute. 

Då omfattningen av tredjepartsvåld fortsätter att öka, framför allt mot kvinnor,37 fortsätter de 
tvärsektoriella diskussionerna bland europeiska arbetsmarknadsparter. En undersökning för 
att utvärdera riktlinjernas påverkan under tio år håller på att tas fram. Hittills kan man se en 
liknande blandad bild, med större medvetenhet, framför allt när det gäller arbetsmiljörisker 
- som exempelvis ensamarbete - och den könsmässiga aspekten av tredjepartsvåld, men en 
brist på implementering och övervakning.38 Fråga får också större uppmärksamhet på nationell 
nivå, exempelvis i Frankrike (se nedan) och i Storbritannien.39

Arbetsmarknadsparter i de sektorer som deltar driver för närvarande ett projekt för att 
analysera riktlinjernas påverkan i alla sektorer och identifiera ytterligare åtgärder som behöver 
vidtas. Jane Pillinger, global expert på jämställdhet och könsbaserat våld på arbetsplatsen på 
London School of Economics, utför forskningen till detta multisektoriella projekt. Hon talade 
på seminariet och presenterade den pågående undersökningen som utförs för att granska 
implementeringen av riktlinjerna i tio länder, inklusive Frankrike. En av de yrken man riktar in 
sig på är receptionsarbete i lokal och regional förvaltning. 

ILO-konvention 190 

Pillinger lyfte fram avtalet i Internationella arbetsorganisationens konvention 190 om våld och 
trakasserier på arbetsplatsen som ett stort steg framåt för vår förståelse för tredjepartsvåld och 
kön, ett ämne som har fått mer uppmärksamhet sedan riktlinjerna först antogs.40 Konventionen, 
som antogs av ILO:s generalkonferens 2019, refererar specifikt till frågan om våld av tredje part 
och uppmanar ILO:s medlemsstater att: 

• i lag förbjuda våld och trakasserier; 
• Förbättra verkställandet och övervakningen, framför allt genom att ge resurser till 

yrkesinspektioner 
• Utbilda och tillhandahåll resurser för att öka medvetenheten i syfte att förhindra 

trakasserier och skydda sårbara grupper 
• Stötta offer 
• Tillämpa sanktioner på förövare 

C190 intar en stark könsmässig hållning till våld på arbetsplatsen, samtidigt som man 
erkänner att arbetsrelaterat våld inte upphör på arbetsplatsen. Det tar sig dessutom direkt an 
tredjepartsvåld och ålägger arbetstagarna att skydda arbetstagarna, exempelvis genom att 
utföra riskbedömningar. 

Tyvärr har bara tio länder ratificerat konventionen än så länge. Bara två EU-medlemsstater, 
Grekland och Italien har fullgjort ratificeringsprocessen.41 Europakommissionen har dock 
rekommenderat alla medlemsstater att man ratificerar den i 2021-2027 års strategiska ramverk 
om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.42 Flera regeringar är inne i en process där man ändrar 
den nationella lagstiftningen om våld i familjen och könsbaserat våld, så att den är i linje med 
C190:s progressiva hållning. 



13

EU-dialog med lokala lösningar
Slutrapport

Frankrike: ett robust juridiskt ramverk med luckor när det gäller medvetenhet och 
implementering 

Bland EU-medlemsstaterna har Frankrike ett av de mer utvecklade juridiska ramverken för 
att tackla tredjepartsvåld. De europeiska multisektoriella riktlinjerna införlivades genom ett 
nationellt avtal 2010, kort efter att de antagits på europanivå. 2016, med ökad medvetenhet om 
frågan om tredjepartsvåld,,43 ändrade regeringen 1983 års förvaltningslag för att introducera 
konceptet med ’funktionellt skydd’ för att säkerställa ett arbetstagarna fick ett helhetsskydd 
mot tredjepartsvåld. 

Vad är funktionellt skydd? 
Funktionellt skydd innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att försvara alla 
arbetstagare mot verbal, fysisk och psykisk misshandel eller förolämpningar 
som de kan bli offer för. Det är ett övergripande arbetssätt som inbegriper 
prevention och ökad medvetenhet genom juridiskt stöd till offer, fram till och 
med rätten för den offentliga myndigheter att en civil part i rättsliga förfaranden 
mot förövaren. 

Doktrinen för funktionellt skydd kompletterades av ett dekret i mars 2018, vilken blev tvingande 
före medlingen (Médiation Préalable Obligatoire) som är obligatorisk i allt processande som 
rör lokal och regional förvaltning, och systematiserar anställdas tillgång till upprättelse 
genom formella kanaler.44 Dessutom har kommittéerna för hälsa, säkerhet och förhållanden 
på arbetsplatsen en viktig roll både i individuella fall och i bredare frågor om politik och 
arbetsplatskultur. I sin nuvarande form förs samråd med dessa tillsynsorgan vid våld och 
trakasserier av tredje part, men deras åsikter är inte bindande. Fackförbund i Frankrike ser på 
möjligheter att stärka dessa kommittéers roll, eventuellt genom att trycka på att deras åsikter 
ska väga tyngre, framför allt i fall som resulterar i rättsprocesser. 

Trots detta robusta juridiska ramverk är dock många arbetsgivare fortfarande inte medvetna 
om sina skyldigheter inom doktrinen för funktionellt skydd. Det finns andra vägar öppna för 
arbetstagare som inte får det stöd som de har juridisk rätt till. Sedan 2018 har exempelvis en 
pilotstudie som inkluderar 40 departement infört obligatorisk förhandsmedling för vissa fall av 
trakasserier. Ett konstitutionellt organ, Försvarare av rättigheter (Defender of Rights), har också 
funnits sedan 2011 och kan användas i fall när myndigheterna inte tillämpar mekanismen för 
funktionellt skydd. Tyvärr är den alltjämt underutnyttjad. 

Trots den spridda medvetenheten of rättigheter och skyldigheter när det gäller funktionellt 
skydd, så finns det nu preventiva initiativ inom många områden, bl.a. departementen i Ardèche, 
Drôme och Gers. Små samhällen, som kommunen Saint Laurent Nouan, i centrala Frankrike, tar 
också stora kliv genom att fastställa tydliga protokoll för vad man ska göra om en arbetstagare 
hotas öga mot öga av en person eller via telefon. 

Ett större exempel är regionen Occitanie. Där har man utvecklat en tydlig och systematisk 
process för att rapportera alla fall av tredjepartsvåld och fastställa tydliga policyer för hur de 
ska hanteras. Den regionala administrationen har kommunicerat detta till alla anställda, och 
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specifikt understrukit den breda definitionen av våld, inklusive verbal misshandel, hot och 
diskriminering. En särskild rapporteringsmekanism har gjort tillgänglig för arbetstagare och 
en specialutbildad ”cellule de signalement” (rapporteringsenhet) har till uppgift att hantera 
anklagelser och stötta offer. 

Bemöta tredjepartsvåld som en risk med flera faktorer i Gironde

Departementet  La Gironde har 7 000 arbetstagare på golvet i olika områden 
som park och fritid, socialt arbete och vägunderhåll. På grund av den frekventa 
kontakten med allmänheten är dessa arbetstagare i riskzonen för tredjepartsvåld. 
Departementsrådets metod har varit att närma sig tredjepartsvåld som en risk 
med flera faktorer, vilket manar till att man vidtar praktiska åtgärder för att hantera 
alla faktorer som skapar eller förvärrar risker. 

Kontor som besöks av allmänheten har omorganiserats för att vara mer 
välkomnande, med bekväma sittplatser, trevlig belysning och material att läsa. 
Dessa preventiva åtgärder åtföljs av dämpande åtgärder om en incident skulle 
uppstå. Rum där man har privata möten har två utgångar för att arbetstagarna ska 
ha flyktvägar. Anställda tränas i dämpa aggressioner med lågaffektivt bemötande 
och följer ett tydligt protokoll i händelse av tredjepartsvåld: dämpa aggressioner 
med lågaffektivt bemötande, fly, kalla på polis och räddningstjänst. 

I efterdyningarna av tredjepartsvåld vidtas åtgärder inom 48 timmar för att 
minska riskerna för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) genom 
att tillhandahålla psykiskt stöd, mildra risken för trauma och sömnbrist som en 
konsekvens av incidenten. 

Försvårande faktorer vid tredjepartsvåld: Covid-19 och ny teknik 

Tredjepartsvåld fortsätter att öka, som tidigare belysts, och det har särskild påverkan på 
kvinnor och arbetstagare i lokal och regional förvaltning. Den globala pandemin har också 
förvärrat tredjepartsvåld mot en del arbetstagare i sektorn och har förändrat formerna av våld 
mot andra. På grund av vi inte tidigare sett den typ av händelser som inträffat under senare 
tid så saknas fortfarande tydliga data. Den forskning som finns, exempelvis när det gäller 
vårdpersonal,45 visar på att tredjepartsvåld mot dem som utför viktiga tjänster i frontlinjen har 
blivit värre. Det mest extrema är att desinformation om vaccin har sporrat till brandbombning 
mot vaccincenter i Frankrike och Polen46 och hot mot vårdpersonal, och även fackliga 
tjänstemän, i några länder.47 

För andra arbetstagare kan avskaffandet av fysisk kontakt med allmänheten under 
nedstängningarna ha skyddat dem från hot of fysiskt våld, men gjorde psykiskt våld och verbal 
misshandel mer kraftfullt. Utan att vara omgiven av det kollegiala stödnätverket på en fysisk 
arbetsplats kan anställda tycka att det är svårt att rapportera och få stöd efter en incident. För 
andra som har fortsatt att arbeta i direkt kontakt med allmänheten är riskerna för covid-19 
förenade med risken för våld och trakasserier. Brukare, patienter och medborgare kan bli mer 
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konfrontationsbenägna, delvis på grund av den stress pandemin orsakat och frustration över 
isoleringen. 

Den digitala teknikens påverkan på tredjepartsvåld får, trots talrika berättelser och omfattande 
mediabevakning, fortfarande bara lite uppmärksamhet, åtminstone i Europa. I USA börjar man 
diskutera konsekvenserna av skadat anseende och psykisk skada mot arbetstagare.48 Denna 
brist på en samordnad hållning mot onlinerisker i Europa är inte begränsad till arbetsplatsen, 
och en del pekar på stora brister i lagstiftning för att bekämpa nätmobbning och stalkning.49 Det 
behövs en djupare förståelse av hur digitala trakasserier från tredje part påverkar arbetstagare, 
framför allt med tanke på pandemin och att vi förlitar oss på digitala verktyg för att leverera 
offentliga tjänster. 

Seminariet underströk både hur införandet av distansarbete och het digitala verktyg har flyttat 
över tredjepartsvåldet online, och hur fjärrverktyg kan användas till att hantera problemet, 
med blandat resultat. 

Generellt sett var arbetsgivare och fackförbund överens om ökningen av onlinetrakasserier 
och digital stalkning av arbetstagare. Arbetstagare som möter allmänhet har en lägre tolerans 
mot verbala och icke-fysiska hot. Denna acceptanströskel för trakasserier sänks ännu mer när 
hot framförs online eller på telefon. Arbetstagare ser det ofta som en del av jobbet och i många 
fall bestämmer man sig för att inte rapportera dem eftersom man oroar sig för att förövaren 
kan förlora tillgången till avgörande stöd, eller helt enkelt på grund av att arbetstagaren inte 
tycker att det är värt tiden och besväret. Deltagarna i seminariet belyste också hur ökningen av 
så kallad ’civil-servant bashing’ - mobbning mot offentliganställda - har lett till en ohälsosamt 
hög tolerans mot aggressioner bland anställda inom offentlig sektor, eftersom ett narrativ 
brett ut sig i samhället om att eftersom de får sin lön från den offentliga plånboken så borde 
de inte klaga, utan i stället bara fortsätta att göra sitt jobb. 

I departementet Drôme har en lösning varit att placera alla rapporteringsverktyg på en enda 
plats online. Arbetstagare kan nu göra HR och chefer medvetna om fall med tredjepartsvåld 
snabbt och enkelt, utan att behöva leta reda på blanketter eller hitta rätt rutin. Detta gör i sin 
tur departementet som arbetsgivare kan uppfylla sina skyldigheter i samband med funktionellt 
skydd, vilket beskrivs ovan. 

I staden Toulouse gör teknik som GPS och den utbredda användningen av mobiltelefoner 
som gör att avfallsarbetare kan vara i ständig kontakt med sin depå. Om en incident med 
tredjepartsvåld uppstår kan få hjälp i realtid, och GPS-koordinaterna delas med polisen. 

Andra åtgärder, som anpassats till distansarbete, har inte visat lika tydliga positiva resultat. 
Särskilda telefonlinjer som kopplar ihop arbetstagare med utbildade rådgivare för psykiskt 
stöd har varit en vanlig strategi för att hjälpa arbetstagare att hantera tredjepartsvåld. 
Fackförbunden i staden Lyon, där man har haft sådana telefonlinjer, är förbehållsamma när det 
gäller hur effektiva de är. Arbetsmiljökommittén håller för närvarande på att granska om det är 
värt att fortsätta med dem. I Lyon är man dock icke desto mindre i desperat behov av effektiva 
stödåtgärder, då arbetstagare beskriver hur flytten till onlinetjänster tillsammans med nya 
policyer, som gör att all interaktion öga mot öga sker som onlinemöten, har ökat frustrationen 
bland brukarna. Det har lett till en explosion av anställda som har slutat på grund av stress.  
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På andra håll har däremot möjligheten till särskild rådgivning haft en positiv effekt. Facken som 
representerar arbetstagare i Wien, Österrike, talade positivt om hur man har skapat ett särskilt 
expertteam inom företaget för att hantera de psykiska effekterna av tredjepartsvåld. På samma 
sätt var de danska fackförbunden positiva när det gäller det psykiska stöd som tillhandahålls i 
kommunerna där, men underströk behovet av kontinuerliga investeringar för att tillhandahålla 
tjänsten. 

Migration och Delaktighet  

2014 undertecknade CEMR och EPSU ett antal gemensamma riktlinjer om migration och 
stärkande av antidiskriminering hos lokala och regionala myndigheter.50 Dessa hade förhandlats 
fram under de föregående månaderna i Den europeiska branschvisa sociala dialogkommittén 
för lokala och regionala myndigheter. 

Även om migration ofta betraktas som en fråga för den centrala regeringen, spelar lokala 
och regionala myndigheter en viktig roll både som arbetsgivare för migranter och som 
tillhandahållare av tjänster som främjar integration i det mottagande samhället. 

Projektets avslutande seminarium samlade arbetsmarknadens parter för att diskutera ämnet, 
mot bakgrund av utvecklingen sedan riktlinjerna först antogs 2014. 

Utveckling av riktlinjerna 
 
Både EPSU och CEMR, såväl som deras respektive medlemsförbund, hade länge behandlat 
ämnet migration redan innan riktlinjerna utarbetades. Under 2010 genomförde EPSU en 
undersökning av sina medlemmar i lokala och regionala myndigheter, som gav en detaljerad 
bild av:51

• Rekrytering och involvering av migranter i fackföreningar
• Tjänster som facket tillhandahåller till migranter
• Inkludering av migrationsfrågor i kollektiva förhandlingar och facklig politik 
• Fackliga medlemmars roll i tillhandahållandet av tjänster till migrante 
• Kampanjer om migranters rättigheter och förbättrade tjänster 

Under 2012 publicerade arbetsmarknadens två parter tillsammans en rapport om migration 
och mobilitet inom lokala och regionala myndigheter inom ramen för projektet ‘Arbetsplatsens 
Framtid’. Detta gemensamma arbete lade grunden för utarbetandet av de riktlinjer som man 
enades om 2014. 

Riktlinjerna uppdaterades sedan 2016 som svar på de nya inflödena till Europa från Mellanöstern 
som började 2015.52 Denna uppdatering tog också hänsyn till det uppföljningsarbete som 
utförts av arbetsmarknadens bägge parter. Ett seminarium, som hölls i Berlin i januari 2016, 
samlade erfarenheter från lokala och regionala myndigheter över hela kontinenten, inklusive 
Sverige, Tyskland och Grekland.53 
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De lokala och regionala myndigheternas roll 

Även om immigrationspolitiken vanligtvis är förbehållen centralregeringen, spelar lokala och 
regionala myndigheter ofta en förbisedd roll som både en viktig arbetsgivare för migranter 
och en leverantör av tjänster. Det kan vara tjänster specifikt riktade till migranter, som 
språkkurser och hjälp att komma in på arbetsmarknaden, eller offentliga tjänster tillgängliga 
för alla men som är särskilt viktiga för migranter som försöker skapa ett nytt liv, som till 
exempel allmännyttiga bostäder eller barnomsorg. På grund de lokala tjänsternas närhet 
till befolkningen är Lokala Myndigheter ofta den första kontaktpunkten för flyktingar och 
migranter. Tjänster som tillhandahålls av Lokala Myndigheter kan även bidra till att skapa 
sammanhållning i samhället genom att föra samman människor från olika bakgrunder 
till delade utrymmen, som skolor, ungdomsklubbar, fritidsgårdar och allmännyttiga 
bostäder. Lokala Myndigheter har ofta till uppgift, lagstadgat eller frivilligt, att fungera som 
tillhandahållare av träning och utbildning för integration på arbetsmarknaden eller en bredare 
medborgerlig inkludering (vare sig det specifikt riktar sig till invandrare eller till befolkningen 
som helhet). 

Men underfinansiering och konkurrens om knappa ekonomiska resurser kan ibland innebära 
att lokala myndigheter måste hantera aversioner mellan dem som är födda inom ett område 
och de som har anlänt senare. Underfinansiering kan också vara en spänningspunkt mellan 
Lokala Myndigheter – som upplever de dagliga följderna och dessutom måste tillhandahålla 
tjänster i en stram finansiell miljö – och nationella regeringar – ofta drabbade av politiskt 
motstånd mot migration. 

Som arbetsgivare levererar lokala myndigheter ofta tjänster som tillhandahålls av ett stort antal 
anställda från migrantgrupper, särskilt inom vård och omsorg. Även när dessa inte levereras 
internt har lokala och regionala myndigheter också ett särskilt ansvar som upphandlare för att 
säkerställa inkluderande och välkomnande arbetsplatser.  

EPSU:s och CEMR:s gemensamma riktlinjer

De gemensamma riktlinjerna, både de som antogs 2014 och de som uppdaterades 2016, syftar 
till att maximera fördelarna med migration till Europas städer och regioner, samtidigt som 
man erkänner den nyckelroll som Lokala Myndigheter måste spela för att säkerställa att dessa 
insatser förverkligas fullt ut. 

Riktlinjerna anger en rad åtgärder som ska vidtas av arbetsmarknadens parter, nationella och 
europeiska, på EU-, medlemsstats- och lokalnivå. Dessa kan sammanfattas som: 

• Att arbeta för att säkerställa respekt för EU-lagstiftning och internationella 
överenskommelser relaterade till migration och för bättre anpassning av 
strukturfonderna så att Lokala Myndigheter kan bidra till inkludering

• Främja inkludering för migrerande arbetstagare och bredare frågor om integration 
på arbetsmarknaden och i samhället, inom lokal, nationell och europeisk social 
dialog 

• Övervakning av genomförandet av riktlinjerna, och situationen i allmänhet, genom 
Kommittén för Social Dialog 
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• Att uppmärksamma kopplingen mellan goda arbetsförhållanden inom Lokala 
Myndigheter och kvalitativa tjänster till migranter, samt behovet av mer kvalificerad 
personal, språklig och kulturell förmedling m.m. 

• Se över rekryteringsmetoder och hinder för anställning av migranter, inklusive 
säkerställande av att arbetsmiljöerna är välkomnande och bekräftande, genom 
utbildning och medling 

• Tillhandahålla kvalitetsutbildning till ledning och mottagningsarbetare samt att 
identifiera och ta itu med diskriminering på Lokala Myndigheters arbetsplatser

• Att involvera migrerande arbetstagare genom konsultation och deltagande på 
arbetsplatsen 

• Att undersöka hur Lokala Myndigheter kan utrustas för att främja mångfald och 
jämlikhet 

• Inklusive jämställdhets- och mångfaldsprinciper i partnerskapsavtal med andra 
kommuner

• Gå i spetsen för offentlig och intern kommunikation för att motverka fördomar och 
fientlighet

• Säkerställa tillgång till nationella medel för att främja inkludering, där sådana finns 
tillgängliga

Med införandet av ämnet inkludering av migranter i det aktuella projektet för att fira 
15-årsjubileet för Kommittén för Social Dialog inom Lokala och Regionala Myndigheter 
visar bägge arbetsmarknadens parters engagemang för uppföljning och analys som 
beskrivs ovan. 

Seminariet, som hölls online den 24:e februari 2022, gav en viktig möjlighet för både arbetsgivare 
och fackföreningar att bedöma den pågående användbarheten av riktlinjerna och om de kan 
behöva revideras eller uppdateras ytterligare, samt att dela med sig av ytterligare exempel på 
bästa praxis. 

Det Europeiska Seminariet samlar erfarenheter från Spanien och Italien 

Den första presentationen kom från Cristián Castaño som är ansvarig för marina frågor i det 
spanska offentliganställdas förbund, Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones 
Obreras (FSC-CC.OO). Han är också medlem av sjöräddningssällskapet. Han förklarade hur 
sjöräddningen ser på frågan genom i en humanitär synvinkel: de som de räddar är i fara 
till sjöss och därför finns det en skyldighet att ge dem hjälp. Huruvida dessa människor är 
migranter är irrelevant i både juridiska och moraliska termer i det ögonblick de behöver 
räddas. Skyldigheten att ge assistans till sjöss är en långvarig rättslig norm som är inskriven i 
internationell och sjörätt.  I Spanien skapade centralregeringen ett offentligt företag 1993 för 
att följa dess internationella sök- och räddningsoperationer. Denna organism fortsätter att 
täcka det enorma område som Spanien har sök- och räddningsansvar för runt både halvön 
och de öar som tillhör Spanien. 

Medan den senaste tidens ökning av antalet människor i situationer av migration som anländer 
med båt har lett till större efterfrågan under några av de senaste åren har det också funnits 
år då antalet icke-migranter är högre än migranter som behöver sök- och räddningstjänster. 
Sjöräddningen är en tjänst som ges till alla som behöver det, oavsett ursprung eller anledningen 
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till att de hamnat i svårigheter till sjöss. Trots detta, och budgethöjningar för tjänsten under de 
senaste åren, måste sök- och räddningspersonal, med besättningar på endast tre personer, 
ofta behöva rädda tiotals eller till och med hundratals människor från extremt otrygga båtar. 
Med en person som behövs för att styra räddningsfartyget återstår endast två medlemmar 
av besättningen för att säkert få människor ut ur fartyget som är i svårigheter och in i 
räddningsbåten. Denna redan svåra uppgift blir särskilt riskabel när väderförhållandena är 
dåliga. 

Nästa talare var Zaida González, även hon från det spanska offentliganställdas förbund, 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO).54 Hon är en 
pedagog som arbetar på ett center för unga människor som har migrerat till Lanzarote på 
Kanarieöarna. Hon lyfte fram den kroniska bristen på resurser som drabbar både de som 
arbetar till sjöss för att rädda människor och de som arbetar på land för att välkomna dem, 
inklusive lokala myndigheter. Detta problem förvärras av det faktum att inkluderingstjänster 
regelbundet läggs ut på externa underleverantörer, där det privata företag som lämnar in det 
lägsta budet ofta får kontraktet. På grund av denna tävling mot botten får de arbetssökande 
ofta låga löner och oacceptabla arbetsförhållanden, vilket orsakar utbrändhet bland anställda 
och hög personalomsättning. I takt med att arbetstagarna slits ut i sitt osäkra arbete anställer 
de privata företagen mindre kvalificerade personer och bryter ytterligare mot normer om 
arbetstid, personalkvoter och kollektivavtal, vilket leder till försämringar av tjänsterna och en 
devalvering av professionalismen hos dem som arbetar med migranter. Denna osäkerhet gör 
också facklig organisation extremt svår och avskräcker personalen från att rapportera problem 
och oegentligheter när de stöter på dem. 

Som en reaktion på denna svåra situation kämpar facket för en rad politiska, institutionella och 
arbetsplatsförbättringar, av vilka många har direkt betydelse för lokala myndigheter. Viktigt 
är att det belyser behovet av att företag som respekterar det vederbörliga kollektivavtalet 
prioriteras i offentlig upphandling framför de som inte gör det. Ur ett europeiskt perspektiv 
skulle det kunna vara användbart att tillhandahålla mer resurser för att uppnå det målet genom 
EU:s regler för offentlig upphandling. När det gäller den specifika frågan om ensamkommande 
minderåriga har fackföreningar efterlyst ett europeiskt nätverk för att spåra och stödja 
ensamkommande minderåriga i situationer av migration när de rör sig på kontinenten, i syfte att 
förhindra försvinnanden och exploatering. För de bägge europeiska arbetsmarknadsparterna 
kan detta vara ett viktigt område för uppföljning av de gemensamma riktlinjerna om migration, 
särskilt när det gäller hur de kan stödja lokala och regionala myndigheter som leverantörer av 
integrationstjänster och skydd för barn. 

Stefano Sabato, från det italienska offentliganställdas förbund FP CGIL, förklarade de radikala 
och regressiva förändringar som gjordes i det italienska asylsystemet under den dåvarande 
ministern Matteo Salvini 2018. Förordningen avskaffade det humanitära skyddet i Italien och 
skar massivt ned finansieringen till integrationstjänster. Förutom den extremt skadliga effekten 
på migranter ledde dessa förändringar till massiva förluster av arbetstillfällen: 2017 sysselsatte 
sektorn 36 000 personer, varav de flesta var under 35 år. Denna siffra har minskat avsevärt till 
följd av förändringarna. 

Med en ny regering har en ny reform strävat efter att rätta till en del av den skada som Salvinis 
anti-migrationsåtgärder orsakat. Den har återupprättat de lokala myndigheternas centrala roll 
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i mottagandet och inkluderingen av migranter och återinfört internationellt skydd i Italien, 
och rättigheter för dem som ansöker om det. Den har också stärkt tjänster, såsom tolkning, 
utbildning och anställningsstöd, riktade till dem som redan har fått flyktingstatus.  

Ändå anser CGIL att det fortfarande krävs förbättringar i systemet. Som det ser ut för 
närvarande tillhandahålls många inkluderingstjänster fortfarande direkt av centralregeringen. 
Förbundet anser att alla inkluderingstjänster bör integreras i det lokala välfärdssystemet, med 
lokala myndigheter bäst lämpade att tillhandahålla de mest effektiva integrationstjänsterna 
för lokala behov.  

Slutligen beskrev Alba Iglesias och Patricia Serrano hur inkluderingstjänster tillhandahålls i 
kommunen Fuenlabrada, i huvudstadsområdet Madrid. Fuenlabrada är en mångsidig stad med 
en hög nivå av lokal aktivism och medborgarengagemang i politiken, genom ett antal lokala 
föreningar.55 Under 2015 gick olika lokala grupper samman och bildade Mesa por la Convivencia 
för att främja interkulturell politik i staden. Men underfinansiering och konkurrens Gruppen 
har arbetat nära de lokala myndigheterna för att främja respekt och tolerans mellan de olika 
intressegrupperna i staden och har nu en formell rådgivande roll hos kommunfullmäktige. 
Ett exempel på var detta samhällscentrerade tillvägagångssätt har varit effektivt har varit 
kommunens nätverk mot rykten, som försöker identifiera och motverka falska uppgifter om 
migration och migrantgrupper som cirkulerar i området. Den utbildar också personal som 
arbetar med unga människor för att bemöta rasism och främlingsfientlighet.56 komponent 
i detta är att öka medvetenheten genom lokala kampanjer är strategins huvudsyfte att 
tillhandahålla verktyg för medborgare att bemöta felaktiga uppgifter i konversationer person-
till-person med vänner och familj. 
 
De lokala myndigheterna också vidtagit särskilda åtgärder för att främja integration 
på arbetsmarknaden. Genom ett projekt som stöds av den Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden skapade kommunen Fuenlabrada en sammanslutning av arbetsgivare, icke-
statliga organisationer, utbildningsleverantörer och religiösa organisationer för att förbättra 
migranters och icke-migranters möjligheter till anställning i staden. Projektet erbjöd 28 olika 
utbildningsvägar, i fyra omgångar, till över 500 ungdomar, vilket gav dem direkt kontakt med 
lokala arbetsgivare, intervjufärdigheter och interkulturell erfarenhet i små grupper om 20. I 
slutet av projektet hade 39 % av deltagarna fått arbete och över hälften av migranterna som 
deltog uppgav att de kände att utbildningen hade hjälpt till att förbättra deras socioekonomiska 
inkludering. 

Projektet är en lärorik fallstudie om hur lokala myndigheter ger mervärde för alla samhällen 
de betjänar, samt ett exempel på effektiv användning av europeiska medel på lokal nivå. 
Ett möjligt nästa steg för de Europeiska arbetsmarknadsparterna kan vara att identifiera fler 
sådana fall och undersöka hur den sociala dialogen kan utnyttjas för att ytterligare förbättra 
migranternas integration. 
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45 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31858-4/fulltext 
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48 https://hbr.org/2020/07/what-to-do-when-your-employee-is-harassed-online 
49 För exempel, se: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/breaking-cyber-

violence, eller för ett könsmässigt perspektiv: https://eige.europa.eu/publications/cyber-
violence- against-women-and-girls 

50 https://www.epsu.org/system/files/articles/files/MigrationGuidelines2014EPSUCEMR-3.pdf 
51 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Final_Report_Migration_

March_2010_-_EN.pdf 
52 https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/migration-and-strengthening-

anti-discrimination-local-and-regional-governments_en 
53 https://www.epsu.org/article/2016-27-january 
54 En rapport från FSC-CC.OO går mer detaljerat in på de utmaningar som personal 

och nyanlända står inför. På spanska finns den tillgänglig här: https://canarias.ccoo.
es/30e15322671f5358030d6ddb6c003be5000069.pdf 

55 Fuenlabrada är också mentorstad i projektet ”Inclucities”, som har initierats av CEMR och 
medfinansierats av Europeiska Unionen.

56 https://fuenlabradanoticias.com/art/97741/fuenlabrada-incorporara-a-27-jovenes-en-su-
red-antirumores 
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