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Plan mot krän kand e behandling
Allmä nna utgån gspun kter
De grundlä ggande demok ratiska värden a skall sätta sin prägel på all kommu
nal
verksamhet.
Alla arbetsp latser inom den kommu nala verksamheten skall genomsyras av
ett
gemen samt förhållningssätt som präglas av respekt och tolerans. Alla anställd
a
oavsett kön, etnisk tillhöri ghet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggnin g
eller funktionshinder skall respekteras och ges förutsättningar till goda arbetsv
illkor.

Krän kande behan dling
Kränka nde behand ling är när en eller fl era person er regelbundet och under en
längre
tid utsätts fö r negativa handlin gar från en eller flera person er. Dessa negativ
a
handlin gar kan exempelvis vara:
•
•
•
•
•

Fysiskt våld, hot om fysiskt våld
Sexuella trakasserier
Psykis k/verbal kränkning, utfrysning, ryktesspridning, glåpord etc.
Nedlåt ande text- och bildburna meddelanden
Homof obi, etnisk diskriminering, rasism, och främlingsfientlighet.

Inrikt nings mål
1. Kränka nde behandling ska inte förekom ma på kommu nens arbetsplatser.
Alla
våra anställd a ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.
2. Alla anställda ska visa varand ra respekt.
3. Alla anställda ska känna till att kommu nen som arbetsgivare tar klart avstånd
från all kränkande behand ling och har beredsk ap att aktivt ingripa om något
inträffar.

Föreb yggan de insatser
•
•
•
•

Medarb etarenk ät
Medarb etarsam tal
Infonnation i samban d med introduktion av nyanställda och nyblivna chefer
Avdelningsträ ffar

Arbet sklim at och disku ssions klima t på arbetsplatserna skall
kontin uerlig t följas upp, disku teras och utvärderas!

Hand lings plan om krän kand e beha ndlin g inträ ffar*
•
•
•
•
•
•

Hände lsen rappor teras till närma ste chef/arbetsle dare som vidtar fö
ljande
åtgärd er:
Insam ling av inform ation om situati onen
Samta l med de inblan dade
Samta l med den som drabbats
Uppfö ljnings samtal, "Hur har det gått?"
Åtgärd erna avslutas fö rst när man förvissat sig om att kränkningen
upphö rt

Skulle närma ste chef/arbetsledare vara den som utsätte r den anstäl
lde för kränka nde
behan dling ska händel sen rapporteras till komm unens person alchef
som då blir
ansvarig för att ovanst ående åtgärder vidtas.
* För sexue lla trakas serier finns särskilda rutiner i komm unens jämstä
lldhetsplan
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