
 
 

Nyhetsbrev augusti 2011 
 

Om du inte vill ha nyhetsbrevet, har bytt adress eller tycker att fler ska få del av det, hör av 

dig! 

 

 

 

Hjälp någon uppför ett berg och Du bestiger det samtidigt! 

 
Ur Mitt i prick 

 

 

Att kartlägga och mäta mångfalden med hjälp av mentometrar.  
Vi inbjuder till ett gratis frukostseminarium i Stockholm för att pröva på. Du kan redan nu 

föranmäla ditt intresse genom att mejla till 

Ann-katrine.roth@euroquality.se 

( mer info om metoden finns på www.euroquality.se) 

 

 

Nyheter i korthet: 

 

”LO överens om ny jämställdhetspott ” 
En ny variant av jämställdhetspott ingår i de gemensamma avtalskrav som LO-styrelsen på 

måndagen ställde sig bakom. Den nya modellen är följden av en kompromiss mellan 

förbunden- som alla inte är helt nöjda med. Ett av kraven är at begränsa maxtiden för till 

fälliga anställningar. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra under 

lång tid. Lo kommer också att kräva en särskild pott för att minska löneskillnaderna mellan 

kvinnor och män. LO förbunden definierar tillsammans vilka områden som ska ses som 

lågavlönade. 46% av medlemmarna i LO är kvinnor, 54% är män. De tre kvinnodominerade 

LO förbunden är: kommunal, 81%, handels 68% , hotell och restaurang, 65%. 

(LO tidningen) 

 

 

 



”Åkare vill stoppa sprit och sexhandel” 
Sveriges Åkeriföretag vill att regeringen ska snabbutreda en ny myndighet som ska sköta 

tillsynen av yrkestrafiken. Lönedumpningen på vägarna leder till omfattande kriminalitet. 

Under betalda östeuropeiska chaufförer stjäl diesel och säljer smuggelsprit för att överleva 

samt att de tar med sig flickor i bilarna, säger Thomas Morell regionchef på Sveriges 

åkeriföretag i Skaraborg.  

 

”Lena Sommestad tar över efter Nalin Pekgul” 
Lena Sommestad blir ny ordförande för S-kvinnor. Med 64 röster mot 34 vann Sommestad. S- 

kvinnorna är en viktig politisk kraft som behövs för att lyfta fram kvinnofrågor och 

jämställdhet på agendan, säger Lena Sommestad. (TT) 

 

”Varning för torsdagar ” 
Torsdagar i november är enligt statistik från Socialstyrelsen den farligaste tiden på jobbet. 

Förra året sökte 5.600 svenskar vård denna månad jämfört med 3.800 i januari samma år. 

(TT) 

 

”Funktionsnedsatta behövs i den offentliga sektorn” 
Av rapporten ”Vad gör myndigheter för att anställa personer med funktionsnedsättning?” en 

kartläggning och analys av Handisam, framgår att det bara är 14% av myndigheterna som 

under förra året nyanställt personer med funktionsnedsättningar eller behov av anpassningar 

från arbetsgivarens sida. 

Genom en kartläggning och en enkät till 303 myndigheter, 87% svarade, uppger var tredje 

myndighet att de arbetar med Arbetsgivarverkets strategi inkluderande synsätt, fullt ut eller i 

stor omfattning och 43% har påbörjat ett arbete. Erfarenheter visar att genom att fokusera 

kompetens istället för hinder kan andelen funktionsnedsatta efter hand öka. 

(DN debatt 17/8) 

 

”Längre liv för kvinnor men mer ohälsa” 
Kvinnor lever längre än män men trots det har de sämre hälsa jämfört med män. De här 

könsskillnaderna består även högt upp i ålder visar forskaren Per Schön i en avhandling från 

Stockholms universitet.  En förklaring är att kvinnor drabbas av kroniska sjukdomar som de 

lever längre med, medan män löper större risk att dö i akuta sjukdomar i lägre åldrar. Under 

de senaste åren har mäns förväntade livslängd ökat i snabbare takt än kvinnors.  

(TT)  

 

”Avskedades för sexuella trakasserier” AD nr 59/11 
En butikssäljare avskedades mindre än två månader efter att bolaget fått kännedom om de 

sexuella trakasserier en ung kvinnlig kollega utsatts för. 

Fler avkunnade domar i AD: 

Nr 37/11 åldersdiskriminering 

19/11 och 25/11 diskrimineringsersättning pga diskr Lagen 

23/11 könsdiskriminering 

13/11 skadestånd pga diskriminering 

2/11 diskriminering mm  

 

 

 



Läs och tips: 

”Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning” (Riksrevisionen, 

RiR 2011:16) har granskat statliga insatser inom utbildningsområdet för att tillvarata 

kompetensen hos akademiker med utländsk bakgrund. 

 

Män för jämställdhet mfl har en ny spännande hemsida www.machofabriken.se 

 

 

Sensommarhälsningar från  

Ann-Katrine Roth! 

 

 

 
  

   


