
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Likabehandlingsplan, Socialdemokraterna i 
Stockholm 

Mandatperiod 4 årig, antagen 2020  
 

Inledning och syfte 
Socialdemokratin värnar om allas lika rättigheter. Jämlikhet och medmänsklig respekt är 
viktiga strävanden i partiets politiska arbete. Denna ambition gäller också relationerna 
inom organisationen - mellan medlemmar, förtroendevalda och anställda.  
 
Den här handlingsplanen handlar om just detta, om partiets interna kultur. Den moraliska 
hållning vi förespråkar i politiken ska också gälla i våra relationer inom partiet. Därför 
tillsattes en grupp inom Stockholms partidistrikt med uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för vårt interna arbete med likabehandling.  
 
Ambitionen är att förebygga och uppmuntra relationer som motverkar varje tendens till 
nedlåtande behandling mot någon. Den här handlingsplanen handlar om hur sådana 
trakasserier måste förebyggas men också hur vi bör agera när någon gått över gränsen. 
 
Det finns förstås andra beteenden en rörelse som vår måste vara vaksam emot. Det kan 
handla om osynliggörande eller att någon inte ges plats i gemenskapen. Kvarsläpande 
fördomar mot någon på grund av kön, könsidentitet, etnicitet, språk, klass, ålder eller 
funktionsnedsättning. Sådant agerande kan vara omedvetet men kan vara djupt sårande 
för den utsatte. Det handlar också om maktstrukturer i samhället som reflekteras i vår 
organisation. Vårt motto måste vara att alla är välkomna, att alla ska få synas och kunna 
bidra genom sitt engagemang. Detta är förstås också en utmaning när det gäller 
mottagandet av nya medlemmar.  
 
Stockholms partidistrikt arbetar utefter tre övergripande mål; fler medlemmar, ökat 
förtroende hos Stockholmsväljarna och roligare verksamhet som når fler. Mångfalds- och 
likabehandlingsarbetet är en viktig strategi i arbetet för att nå de övergripande målen. Fler 
ska ha möjlighet att gå med i vår rörelse, fler ska känna sig inkluderade i vår 
partiverksamhet och i vårt förtroendeskapande arbete är mångfaldsperspektivet avgörande 
för att nå bredare grupper i samhället.  

Övergripande mål 
Vårt likabehandlingsarbete vilar på tre ben. Det första är att vi ska ha en partikultur som 
är inkluderande och bjuder in till samtal, oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån. 
Det andra är att vår organisation ska genomsyras av vår tro på jämlikhet även i handling. 



 

  

 

Det tredje är vårt ansvarstagande för kommande generationer att skapa en jämlik 
organisation och vara en förebild i det partiorganisatoriska arbetet.  
 
Ideella organisationer omfattas inte av diskrimineringslagen. Vi vill emellertid leva som 
vi lär och därför är vår ambition att driva ett aktivt jämlikhetsarbete inom vår egen 
organisation. För Socialdemokraterna i Stockholm är det främsta proaktiva arbetet för att 
uppnå en jämlik organisation att säkerställa att alla får lika möjligheter till att delta i 
partipolitiken och partiorganisationen.  
 
Föreningarna behöver inkluderas i största möjliga mån i de åtgärder som genomförs. 
Varje förening ska uppmuntras att diskutera åtgärder för att säkerställa respekt för dess 
normer. Strävan ska vara att aktiva medlemmar, förtroendevalda och anställda har förstått 
normerna och förklarat att de ska respektera dem. Detta i sin tur minimerar även risken 
för förtroendeskada för våra företrädare och för vårt parti. Avslutningsvis ska 
Socialdemokraterna i Stockholm verka för att vara en katalysator i likabehandlingsarbetet 
inom partiorganisationen och inspirera andra till att följa efter.  
 

Prioriterade områden och perspektiv 
De tre prioriterade områden som likabehandlingsplanen vill täcka är; 
diskrimineringsgrunderna, maktstrukturerna och organisationskulturen i 
partiorganisationen.  
 
Alla åtgärder för att nå likabehandlingsplanens mål innefattar dessutom perspektiven 
kön/könsidentitet, etnicitet, ålder (äldre och yngre), religion eller trosbekännelse, klass, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning. De skrivs inte ut i varje enskild åtgärd, men ska 
vara en självklarhet vid genomförande av samtliga åtgärder och genomsyra all 
likabehandlingsarbete. 

Aktörer  
Inom partiorganisationen finns en rad olika aktörer. Inom ramen för 
likabehandlingsplanen vill partidistriktet lägga det primära fokuset på de 
aktörer/organisatoriska delar som man har primärt inflytande och mandat över: 
 
● Partidistriktsstyrelsen (PD) 
● partikansliets expedition 
● förtroendevalda politiker på alla nivåer, heltids som deltidspolitiker 
● partidistriktets förtroendevalda såsom valberedning, arbetsgrupper, granskningsutskott 
● partikretsar/utskott 
● S-föreningar samt klubbar 



 

  

 

Åtgärdsplan 

Mål: Tillgänglig och uppdaterad uppförandekod som bygger 
på våra grundläggande värderingar. 

Åtgärder:  
1) Uppdatera befintlig uppförandekod och inkludera maktstrukturer, 

organisationskultur och de diskrimineringsgrunder som ingår i denna 
handlingsplan. Den ska även innehålla riktlinjer vad gäller samtal, social och 
fysisk kontakt, sexuella trakasserier, inkluderande språkbruk och synliggörande 
av partiets mångfald. Dokumentet ska även vara vägledande för de 
verksamhetsansvariga att tillgängliggöra all verksamhet för alla medlemmar. 

2) Remissrunda inför uppdatering av uppförandekoden.  
3) Tillgängliggör uppförandekoden för alla medlemmar och anställda. Den bör 

finnas i alla våra informationskanaler.  
4) Uppförandekoden läggs in på årsmötesdagordningen för S-föreningar och 

diskuteras på föreningarnas årsmöten för att hålla den levande. Uppförandekoden 
inkluderas i styrelse- och valberedningsutbildningar som partidistriktet håller i. 

5) Alla förtroendevalda och anställda läser igenom och skriver under 
uppförandekoden.  

 
Genomförande: Partidistriktets styrelse, expedition, riksdagsgrupp, kommun- och 
regiongrupp, partikretsar/utskott och föreningar/klubbar. Uppdatering av 
uppförandekoden genomförs av kommunsekreterare med stöd av arbetsgrupp för 
likabehandling och föreningarna bjuds också in.  
 
Tid för genomförande: Uppförandekoden uppdateras våren 2021, sprids och 
tillgängliggörs omedelbart därefter samt skickas till alla anställda och förtroendevalda för 
underskrift. Därefter skrivs uppförandekoden under vid varje nytt eller förnyat 
uppdrag/anställning löpande.  
 

Mål: Förbättra och tillgängliggöra funktionen för 
medlemmar som upplever att de blivit utsatta för 
diskriminering, trakasserier eller maktutövning att lämna 
impulser. Alla ska känna sig trygga i vår organisation. 
 
Åtgärder: 
1)   Bilda en grupp i samverkan med andra partidistrikt. Dess syfte är att ta emot 
klagomål och utreda ärenden på ett oberoende sätt. Granskningen ska stå fri från varje 
risk för påverkan av jävintressen.  
 a.  Personerna som väljs till gruppen har hög integritet och kompetens att arbeta 
utifrån de mänskliga rättigheterna. Kontakten präglas av respekt för sekretess och känslig 
information. 
 b.    Ärenden hanteras, prövas och leder vid behov till åtgärd. Återkoppling sker alltid, 
för att på så sätt skapa trygghet i processen. 



 

  

 

2)  Skapa en lättillgänglig sida för Socialdemokraterna i Stockholm där följande finns: 
 a. Kontaktuppgifter direkt till personer i gruppen som tar emot impulser. 
 b. Information om vårt likabehandlingsarbete, uppförandekod och rutiner. 
3) Alla ledare i organisationen bör agera ansvarsfullt, vara vaksam för situationer som 
kan uppstå och informera den utsedda gruppen om impulser vid behov.  
 
 
Genomförande: PD, kanslichef, ledare och förtroendevalda.  
 
Tid för genomförande: Uppstart våren 2021.  
 

Mål: Likabehandling implementeras in i all ordinarie 
organisatorisk verksamhet och vi har med 
diskrimineringsgrunder/perspektiv i allt vi gör.  
 
Åtgärder: Inkludera likabehandlingsperspektiv i verksamhetsplan, studieplan och alla 
andra delar av den ordinarie verksamheten i partidistriktet. Likabehandling som 
perspektiv behöver bli en naturlig del av all vår verksamhet.  
 
Genomförande: PD, expedition.  
 
Tid för genomförande: Löpande. När något nytt tas fram eller uppdateras behöver 
likabehandlingsperspektivet inkluderas.  
 

Mål: Ökad jämställdhet & jämlikhet i partiorganisationen. 
 
Åtgärder: Partidistriktet har infört ett mentorskapsprogram ”Framtidens S-ledare”. 
Säkerställ en bred representation och mångfald i urvalet, beakta särskilt representation av 
kvinnor och olika minoritetsgrupper inom vår organisation. Detta för att öka 
representationen av ledare och förtroendevalda inom organisationen. 
 
Genomförande: PD 
 
Tid för genomförande: Start 2020.  
 

Mål: Ledare och föreningar jobbar aktivt med 
Likabehandlingsplanen. 
 
Åtgärder: 
Ha med likabehandlingsplanen och uppförandekoden som tematik till 
ledarträffar/ordförandekonferenser. Genom att arbeta med Likabehandlingsplanen och 
diskutera frågor kopplat till den ökar både kännedomen om den och förståelsen för 
frågorna. 



 

  

 

 
Genomförande: Likabehandlingsgrupp och PD.  
 
Tid för genomförande: Första tillfället senast hösten 2021, sedan minst ett tillfälle till.   
 

Mål: Öka kunskapen om likabehandling i partiorganisationen 
genom utbildning. 
 
Åtgärder:  

1) Kunskapshöjning för företrädare och anställda genom utbildning i bemötande och 
inkludering. Inkludera uppförandekoden och de olika perspektiv som beaktas i 
denna handlingsplan. 

2) Inkludera likabehandlingsarbetet i alla ledarskapsutbildningar och 
kandidatutbildningar.  

3) Kunskapshöjning för medlemmar genom att inkludera en likabehandlingsdel i 
grundutbildningen för nya medlemmar.  

 
Genomförande: Studieledare/studieråd, PD.  
 
Tid för genomförande: Inkluderas i utbildningar 2021, sedan löpande.  
 

Mål: Medlemsbas som reflekterar befolkningen i Stockholm.  
 
Åtgärder: Aktiva medlemsvärvningsinsatser för att värva medlemmar som inte naturligt 
söker sig till vårt parti och i syfte att uppnå större mångfald bland våra partimedlemmar 
gällande ålder (äldre och yngre), kön/könsidentitet, etnisk bakgrund, religion eller 
trosbekännelse, klass, funktionsnedsättning, sexuell läggning. Utöka deltagande i 
aktiviteter som andra arrangerar, exempelvis olika civilsamhällesrörelsers arrangemang.  
 
Genomförande: PD organiserar, kretsarna ansvarar för och hjälper i andra områden än 
sina egna för att nå rätt grupper.  
 
Tid för genomförande: Från och med 2021 och sedan Löpande. 
 

Mål: Inkluderande valberedningsarbete och representation 
på listor. 
 
Åtgärder: Valberedningen får i uppdrag att bedriva ett arbete som säkerställer en jämlik 
representation till olika listor och uppdrag genom hela processen. Beakta 
kön/könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning. Det är 
rimligt att de diskuterar en strategi för inkluderande nomineringsprocess, 
valberedningsarbete och representation på samtliga listor med hänsyn till hur 
befolkningen i Stockholm ser ut och utifrån diskrimineringsgrunderna. Valberedningar 



 

  

 

utmanar våra normer och diskriminerande samhällsstrukturer genom att sätta goda 
exempel i arbetet. Ställs frågan om uppdrag till personer som utmanar normerna? 
 
Genomförande: Valberedning, PD. 
 
Tid för genomförande: Samtliga listprocesser löpande. 
 

Mål: Välj en arbetsgrupp för likabehandling. 
 
Åtgärder: Styrelsen ska ha en fast arbetsgrupp som har i uppdrag att följa upp arbetet 
med likabehandling i partiorganisationen utifrån likabehandlingsplanen, utveckla och 
uppdatera arbetet efter behov.  
 
Genomförande: PD styrelse.  
 
Tid för genomförande: 2020 – 2024. 
 

Mål: Ta bort hinder i PD som begränsar deltagande. 
 
Åtgärder: Vi behöver ta bort hinder för deltagande i partiaktiviteter. Säkerställ att alla 
mötesplatser är tillgängliga för alla medlemmar. Det kan göras genom att välja 
tillgängliga lokaler, ha tillgång till hörselsnäckor och genom att möjliggöra digitalt 
deltagande för ytterligare tillgänglighet. Även information som är nödvändig för att mötet 
ska ske behöver vara tillgängligt för alla.  
  
Genomförande: PD, kretsar, föreningar. 
 
Tid för genomförande: 2020 - 2024. 
 

Mål: Hemsidan och dokumenten tillgängliggörs. 
 
Åtgärder: Dokumenten och hemsidan ska utformas så att de lätt kan läsas av alla, även 
personer som inte har svenska som förstaspråk eller har en funktionsnedsättning. Göra det 
lättläst, inte översätta till andra språk. Riktlinjer för webbtillgänglighet 
https://webbriktlinjer.se/ 
 
Genomförande: Expedition. 
 
Tid för genomförande: 2020 - 2024. 
 
 
 



 

  

 

Mål: Följa upp/mät effekt förändringar över tid.  
 
Åtgärder: Gör kartläggning på hur medlemmar upplever partikulturen/likabehandling 
vid flera tillfällen för att mäta arbetets effekt. Fokusera på om åtgärder har effekt. 
 
Genomförande: Expedition. 
 
Tid för genomförande: Första mätning sker direkt efter likabehandlingsplanen antas och 
en ny mätning sker 2024. 
 

Mål: Levande och tidsenlig handlingsplan för likabehandling. 
 
Åtgärder: Uppdatera handlingsplanen efter uppsatta mål och förändringar i både 
samhälle och organisation.  
 
Genomförande: PD 
 
Tid för genomförande: 2024. 
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