
HANDLINGSPLAN VID KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
Fastställd av föreningen IT-sektionens stormöte 2020-05-06 
Detta dokument skall revideras varje verksamhetsår. 
 
“IT-sektionen tillåter ingen form av kränkande eller diskriminerande behandling, där den 
utsattas perspektiv gäller” 
 
Inledning 
 
Dokumentet gäller under arrangemang anordnade av IT-sektionen och rör även umgänge i 
sektionsrum.  
 
I övriga fall samt i vissa enskilda fall hänvisar vi till: 

- Prefekten vid IT-institutionen: denne har arbetsmiljöansvar.  
- Studiesocialt ansvarig på UTN 
- Lika villkors-samordnare 
- Polisen  

 
Universitetet har även riktlinjer. Mer att läsa finns på denna länk. 
 
Detta gäller:  

- Kränkande behandling utförd av sektionsmedlem 
 
Med kränkande behandling menas av en sektionsmedlem utfört beteende som 
upplevs som kränkande samt av en sektionsmedlem utfört beteende som bryter mot 
IT-sektionens policys och värdegrund såsom (exempel): 
 

- Hets av alkoholintag. 
- Ojämlik behandling. 
- Trakasserier, diskriminering eller kränkande moment. 
- Moment där man diskriminerar enligt diskrimineringsgrunderna: 

- Kön, könsidentitet och könsuttryck 
- Etnisk tillhörighet 
- Religion eller annan trosuppfattning 
- Funktionsnedsättning 
- Sexuell läggning 
- Ålder 
- Politisk uppfattning eller social bakgrund 
- Val av utbildning  

- Medlemmar får ej samma möjligheter inom sektionen. 
- Medlemmar känner sig ej välkomna och trygga i sektionen. 
- Medlemmarna behandlas ej med respekt.  
- Trakasserier av sexuell art.  

 

https://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsmiljo-och-lika-villkor/#kr%C3%A4nkande


Hur styrelsen ska agera om det framkommer att en sektionsmedlem har utsatts för en 
kränkande behandling: 
 
Vi kan i enskilda fall hänvisa vidare till de instanser som nämns i inledningen eller andra 
lämpliga instanser. I mer allmänna fall bör vi gå ut med information till våra medlemmar och 
uppmärksamma de på ett felaktigt beteende.  
 
Vi ska verka för:  
 

- Policys, värdegrund och handlingsplan ska göras tillgängliga för sektionens 
medlemmar.  

- Att marknadsföra studiesocialt ansvariga som kontaktperson för styrelsen, som även 
har tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att studiesocialt ansvariga ej får lämna ut 
uppgifter utan att man själv har godkänt det. 

 
Ansvariga för att handlingsplanen följs:  
 

Föreningen IT-sektionens styrelse 
 
 
 


