
 
 
 
 

 

KARLSTADS KOMMUN 

POLICY FÖR SOCIALT 
HÅLLBARA ARRANGEMANG 

 



PLAN  
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 
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KARLSTADS KOMMUNS POLICY 
FÖR SOCIALT HÅLLBARA 

ARRANGEMANG 

 
Arbetet med jämställdhet och mångfald är centralt i Karlstads kommuns styrdokument. Framförallt 
syns detta i Folkhälsostrategin som är kommunens fördjupade dokument för social hållbarhet. 
Kommunen har också både en jämställdhetspolicy och en mångfaldspolicy. Dessa rör arbetsgivar- 
respektive medarbetarrollerna medan detta är en policy för vad Karlstads kommun vill förmedla till 
de aktörer som planerar och genomför arrangemang. 
 
Karlstads kommun har höga ambitioner på jämställdhets- och mångfaldsområdet. Vi ställer höga 
krav på oss själva som arbetsgivare och som medarbetare. Arbetet med dessa frågor handlar i stor 
utsträckning om att förändra attityder och att säkerställa allas rättigheter. I detta är kommunens roll 
som föregångare och förebild väsentlig.  
 
Jämställdhet och mångfald ska genomsyra Karlstads kommun. Karlstad ska vara en plats där 
jämställdhet och mångfald är en självklarhet och för att uppnå det måste fler engagera sig i arbetet 
och vara beredda att ta ställning och agera i frågorna.  
 
Vi kan ställa högre krav på arrangörer som får ekonomiskt eller annat stöd från kommunen men vi 
vill även påverka andra att granska sina arrangemang ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 
Där vi inte kan reglera ska vi inspirera! 
 
VARFÖR EN POLICY? 
I Karlstads kommuns utåtriktade arbete samverkar vi med, ger stöd till och handlar varor och 
tjänster av en mängd olika aktörer. Dessa behöver få kännedom om kommunens grundläggande 
principer för att kunna verka i samklang med dessa. Syftet med denna policy är att på ett enkelt och 
tydligt sätt förmedla till arrangörer att kommunen vill att jämställdhet och mångfald beaktas vid 
planering och genomförande av arrangemang.  
  
DEFINITION AV SOCIAL HÅLLBARHET 
Det finns ingen etablerad definition av begreppet social hållbarhet. Ofta handlar det om att man vill 
skapa ett långsiktigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. I den här 
policyn ligger fokus på jämställdhet och mångfald (kön, religion, funktionsnedsättning, ålder, 
sexuell läggning eller könsöverskridande identitet) i samband med arrangemang.  
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Karlstads kommun, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se. 

Social hållbarhet i denna policy betyder att:  
- det ska finnas ett brett utbud av arrangemang i Karlstads kommun som speglar mångfalden 

bland Karlstadsborna och deras intressen 
- representationen på scener, eller motsvarande, ska spegla jämställdhet och mångfald  
- det är nolltolerans mot rasism, diskriminering och trakasserier i samband med arrangemang 
- punkterna ovan inkluderar även marknadsföring och information kring arrangemangen 

 
POLICY FÖR SOCIALT HÅLLBARA ARRANGEMANG 
Denna policy betyder att vid arrangemang där koncernen Karlstads kommun är delaktig, genom 
ekonomiskt eller annat stöd, ska hänsyn tas till att: 

- det ska finnas ett brett utbud av arrangemang i Karlstads kommun som speglar mångfalden 
bland Karlstadsborna och deras intressen. 

- representation på scener, eller motsvarande, ska spegla jämställdhet och mångfald. 
- det är nolltolerans mot rasism, diskriminering och trakasserier i samband med 

arrangemang. 
 

Punkterna ovan inkluderar även marknadsföring och information kring arrangemangen. 


