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Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling för RO16/RO9   

2023 

Likabehandlingsplanen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Planen revideras årligen under januari månad och 

fastställs vid nästkommande samverkansmöte.  

Likabehandlingsplanen är ett verktyg för att alla vid RO16, aktivt ska arbeta för att verksamheten är fri från: 

• Diskriminering och annan form av kränkande behandling, samt repressalier. 

 

Varje individ skall känna sig trygg, respekterad och bekräftad.  

 

Utgångspunkter 

Handlingsplanen gäller diskriminering, annan kränkande behandling och repressalier som kan förekomma mellan 

studerande, inom personalgruppen eller mellan personal och studerande.  
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Definition av begreppet diskriminering 

En individ får inte missgynnas genom särbehandling på grund av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar: 

• Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

• Sexuell läggning 

• Funktionhinder eller ålder. 

 

Definition av begreppet annan kränkande behandling 

Karakteristiskt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Det 

är individen som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Kränkningar kan vara: 

• Fysiska (någon blir till exempel knuffad, slagen...) 

• Verbala (någon blir till exempel hotad, kallad för något oönskat...) 

• Psykosociala (någon blir till exempel utsatt för utfrysning, ryktesspridning...) 

• Grafiska (någon blir kränkt till exempel genom sms, mms, e-post, lappar, anslag…) 

 

Definition av begreppet repressalier.  

Gäller bestraffningar av en individ som anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en 

utredning som gäller överträdelse av lagen. 
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Vad gör vi vid misstanke om diskriminering, annan kränkande behandling eller repressalier 

Alla som arbetar eller studerar inom RO16/RO9 är skyldiga att uppmärksamma, ingripa mot och rapportera alla former av 

diskriminering, annan kränkande behandling och repressalier. 

Personal 

• Kränkande särbehandling och diskriminering ska i första hand anmälas till rektor. Om detta av olika anledningar ej är 

möjligt lämnas anmälan till överordnad chef. 

• Den som mottagit anmälan står för kontinuerlig informationsuppdatering till berörda parter. Utredning ska ske 

skyndsamt. 

• Om den som anmäler inte själv är utsatt, kontaktar ansvarig rektor berörd part som får möjlighet att yttra sig i 

ärendet. Om arbetsgivaren beslutar att gå i vidare i ärendet kontaktas även lokal arbetstagarorganisation. (kan ske 

tidigare, eller inte alls om arbetstagaren vill ha det så) 

• Rektor samråder sedan med överordnad chef och HR-strateg, och beslutar sedan hur ärendet hanteras och om 

företagshälsovården ska kontaktas. Arbetsgivaren upprättar en handlingsplan.  

• Vid behov tas kontakt med polis, socialtjänst eller annan berörd myndighet  

• Det är viktigt med ett snabbt agerande från arbetsgivarens sida och att personal som blivit utsatt erhåller lämpligt 

stöd. Förbundets HR-strateg kan kontaktas för diskussioner gällande kränkande särbehandling, medarbetare kan 

även vända sig till sitt lokala fack- och skyddsombud. 

Elever 

• Kränkande särbehandling och diskriminering ska i första hand anmälas till läraren. Om detta av olika anledningar ej 

är möjligt lämnas anmälan till rektor. 

• Den som mottagit anmälan står för kontinuerlig informationsuppdatering till berörda parter. Utredning ska ske 

skyndsamt. Lärare/Rektor ansvarar för att uppföljning sker. 

• Vid behov tas kontakt med polis, socialtjänst eller annan berörd myndighet  
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Ansvar 

• All personal skall vara väl förtrogen med RO16 handlingsplan och har gemensamt det direkta ansvaret för att 

förebygga diskriminering, annan kränkande behandling och repressalier. Alla ska agera aktivt om sådana situationer 

uppstår. 

• Lärare ansvarar för att informera eleverna om likabehandlingsplanen 

• Rektor ansvarar för att frågor kring trivsel och kränkning alltid finns med och diskuteras vid arbetsplatsträffar, 

samverkansgrupp och andra mötes forum samt vid upprop för nya elever. 

• Rektor ansvarar för att handlingsplanen följs och att personalen har god kompetens inom området. 

• Rektor ansvarar tillsammans med verksamhetschef för att likabehandlingsplanen hålls aktuell genom revidering 

varje år.  

Vad är inte kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling är inte att förväxla med tillfälliga konflikter, meningsmotsättningar och problem i 

samarbetsrelationer som är vanligt förekommande på de flesta arbetsplatser. (olika åsikter om verksamhetens inriktning, 

arbetssätt, ansvarsfördelning, befogenheter med mera) 

En pågående konflikt som har förlorat sin prägel av ömsesidighet och respekt kan däremot vara en bakomliggande orsak 

till kränkande särbehandling.  

 

Vad är kränkande särbehandling? 

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet (Numera AFS 2015:4) 

§ 1 "Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot 

enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap." 

Exempel: förolämpningar, utfrysning, trakasserier med mera. 
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Förebyggande insatser 2023 

Det förebyggande arbetet är viktigt. Det kan ske på många olika sätt, framför allt genom personalens aktiva insatser. Det 

är betydelsefullt att: 

• Vi ger nya elever information om likabehandlingsplanen vid uppropen 

• Vi tar upp frågor om arbetsmiljö och trivsel vid arbetsplatsträffar, samverkansmöten och andra mötesforum.  

• All personal uppmärksammar tecken på otrivsel 

• Personal tar upp frågor kring trivsel vid behov i undervisningen och i samband med elevsamtal. 

• Likabehandlingsplanens mål integreras i den ordinarie SFI/IM undervisningen samt i enskilda kurser. Samtal förs 

med eleverna kring attityder, värderingar och relationer. 

• Våra utvärderingar innehåller frågor om trivsel 

• Personal och elever genomför gemensamma, hälsofrämjande aktiviteter under läsåret. 
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Schema för aktiviteter 2023 

NÄR AKTIVITET SYFTE ANSVARIGA UPPFÖLJNING/ANALYS 

Februari Extrainsatt 
kartläggande 
enkätundersökning- 
elever och personal 

Att få en bild av dagsläget för att 
utifrån det kunna styra det 
förebyggande arbetet under 2023 

Likabehandlingsgruppen: 
Anna- VUX +gruvpaketet 
Stefan- IM 
Linda- SFI 
Katarina B- admin och 
kök/städ 

Nästkommande möte 

Vecka 
18 

Temavecka Förebyggande arbete för att 
motverka diskriminering och 
kränkningar 

Likabehandlingsgruppen 
Ansvarsfördelning 
planeras i feb. 

Likabehandlingsgruppen  
Digital sammanställning i 
Teams senast 2 veckor 
efter temaveckan 

8 juni Trädgårdsfest Umgås och ha roligt tillsammans.  Likabehandlingsgruppen  Likabehandlingsgruppen 
Digital sammanställning i 
Teams senast 2 veckor 
efter temaveckan 

Aug- 
sep 

Parkdag Syftet styrs av resultatet i 
kartläggningen som genomförs i 
februari- Mer information kommer 

Likabehandlingsgruppen Likabehandlingsgruppen 
Digital sammanställning i 
Teams senast 2 veckor 
efter temaveckan 

Sep- okt Föreläsning Syfte – belysa och utbilda inom ett 
aktuellt område eller fråga som 

framkommit i undersökningen i feb- 
Mer info kommer 

Likabehandlingsgruppen Likabehandlingsgruppen 
Digital sammanställning i 
Teams senast 2 veckor 
efter temaveckan 

Vecka 
42 

Årets kartläggande 
enkätundersökning 
– elever och 

personal 

Syftet är att årligen identifiera 
områden där förebyggande arbete 
är av störst behov inför 

nästkommande år. Undersökningen 
ska styra kommande års 

förebyggande arbete.  

Likabehandlingsgruppen  Nästkommande möte 
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