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Handlingsplan diskriminering                    
 
Ansvar och roller 
Vissa funktioner har ett specifikt ansvar att se till att denna policy blir implementerad: 

 

Ledningens ansvar 
Ledningen ansvarar för att tillsammans med de fackliga organisationerna dra upp 

riktlinjer för denna handlingsplan så att det ingår som en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Ledningen skall även se till att det avsätts resurser för det förebyggande 

och kompetenssäkrande arbetet. 

 

Skyddskommitténs ansvar 
Skyddskommittén ansvarar (på uppdrag av ledningen) för att frågan blir en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 1994:1, 2001:1, 2003:4) genom att: 

- regelbundet utvärdera (eventuellt revidera) och uppdatera dessa dokument. 

- utvärdera genomförda insatser och planera för nya inom ramen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Detta skall göras i samverkan med de fackliga organisationerna och 

eventuellt utomstående resurser. 

- ta fram rutiner för att medvetandegöra nyanställd personal om policyn. 

 

Ledningspersonal med delegerade arbetsmiljöuppgifter. 
Det är ledare med personalansvar som har ansvar för att policyn avseende diskriminering är 

väl känd bland personalen.: 

 

 Att medvetandegöra de anställda och försäkra sig om att de förstått policyns 

intentioner, underlättar ledarskapet. 

 Personalansvarig ledare har ett undersökningsansvar, vilket innebär att så fort man får 

signaler på att något inte står rätt till så är man skyldig att undersöka och klarlägga för 

att kunna åtgärda eventuella problem. 

 Om indikationer finns på att något inte står rätt till – agera omgående! 

 I mötet med den enskilde har  ledaren anledning att visa respekt och integritet 

samtidigt har ledaren anledning att tydligt ställa krav på ansvarstagande och tydligt 

informera om följderna om inte kränkningarna upphör.  

 

Alla har anledning att ta del av de kompetensutvecklingsmöjligheter som erbjuds på området 

och även påtalar för överordnade vad man behöver för att kunna ta sitt ansvar. 
 


