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Riktlinjer - Kränkande särbehandling 

 

Hultsfreds kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av dis-

kriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasse-

rier, repressalier eller nedlåtande attityd mot en medarbetare, chef eller 

grupp. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete 

och i alla relationer. 

 

Syfte 

Det är chefen som är ansvariga för att medarbetaren känner till Hultsfreds rikt-

linjer och rutiner för diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, tra-

kasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mot en 

medarbetare, chef eller grupp. Det är viktigt att tillsammans inom varje arbets-

grupp skapa ”spelregler” som gynnar ett vänligt och respekterande klimat. Ar-

betsplatserna ska även inventera risker och prata om vad som kan och bör gö-

ras för att leva i enighet med vår vision och grundläggande värderingar. 

 

Genom våra rutiner och förebyggande arbete kan vi i ett tidigt skede fånga upp 

signaler och agera så att oönskade handlingar inte inträffar och/eller upphör. 

 

Definitioner 

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för handlingar som riktas 

mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa 

eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 

värdighet. 

 

Det är alltid den drabbade som avgör om en handling upplevs som kränkande. 

 

Några exempel på kränkande särbehandling: 

• undanhållande av information 

• medvetet försvårande i arbetet/förtal 

• förolämpning, utfrysning och åsidosättande 

• förföljelse i olika former, hot, förnedring 
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Förbud mot repressalier 

En medarbetare får inte utsättas för repressalier på grund av att personen 

• anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen 

• medverkat i en utredning enligt lagen 

• avvisat kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier av ar-

betsgivarens. 

 

Förbudet gäller också i förhållande till den som hos arbetsgivaren 

• gör en förfrågan om eller söker arbete 

• söker eller fullgör praktik 

• står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd/inlånad arbets-

kraft. 

 

Chefens ansvar 

Chefen är ansvarig för att förebygga att diskriminering, mobbing, kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller nedlåtande attityd mot en 

medarbetare, chef eller grupp inträffar och ska ingripa om oönskade handlingar 

sker.  

 

Exempel på förebyggande åtgärder du som chef kan göra 

• Klargöra för medarbetare att ovan nämnda handlingar inte accepteras i verk-

samheten. 

På ett tidigt stadium fånga upp signaler om och åtgärda otillfredsställande ar-

betsförhållanden. Frågor om trivsel och arbetsklimat bör t ex behandlas på 

APT, i medarbetar-/utvecklingssamtal samt följas upp i medarbetarundersök-

ningen. 

• Introducera nya medarbetare på ett bra sätt och se till att de ges möjlighet att 

snabbt finna sig tillrätta i arbetsgruppen. 

• Motverka att medarbetare blir negativt bemötta till exempel genom att skapa 

normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat. Du som chef är 

den främsta förebilden när det gäller att skapa ett gott arbetsklimat. 

• Se till att alla medarbetare kontinuerligt får information om Hultsfreds kom-

muns riktlinjer och rutiner ifall oönskade handlingar skulle inträffa. Informera 

nya medarbetare vid introduktionen. 

• Om det finns tecken på oönskade handlingar är chefen skyldig att utreda om-

ständigheterna, vidta motverkande åtgärder och följa upp dessa. Informera 

HR och skyddsombudet om situationen. 

• Medarbetare som blivit utsatt och andra i förkommande fall involverade per-

soner ska snabbt erbjudas stöd via företagshälsovården (kontakta din HR-kon-

sult). 
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Medarbetarens ansvar  

Medarbetaren inom Hultsfreds kommun förväntas leva upp till kommunens 

förhållningssätt och bidra till en god arbetsmiljö och följa de rutiner som finns 

för verksamheten samt agera utifrån att vi alla är en del i varandras arbetsmiljö. 

 

Exempel på förebyggande åtgärder du som medarbetare kan göra 

• Aktivt motverka alla former av diskriminering, mobbing, kränkande särbe-

handling, trakasserier, sexuella trakasserier eller nedlåtande attityd mot en 

medarbetare, chef eller grupp. 

• Medarbetare som misstänker eller får kännedom om att någon annan medar-

betare på arbetsplatsen är utsatt ska stötta personen så att hen kan ta hjälp en-

ligt rutinerna. Informera chef och/eller skyddsombud. 

• Om påpekanden om oönskade beteenden inte lett till relevanta åtgärder från 

chefens sida, bör medarbetaren vända dig till närmast högre chef. Kontakta 

även huvudskyddsombudet. 

• Ingen bör medverka till att dölja oönskade handlingar även om risker för 

eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå. Hultsfreds kommun är tydlig med 

att medarbetare inte får utsättas för repressalier. 

 


