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Policy för likabehandling och mångfald på jobbet
 

Östhammars kommun är öppen för och välkomnar olikheter som en styrka och 
tillgång. Vi lär av våra misstag och utmanar på ett engagerat sätt invanda mönster 
för att utvecklas. Vi tar fasta på att vi är varandras arbetsmiljö och ansvarar var och 

en för våra handlingar. Tillsammans utgör vi en mångfald som berikar och lyfter vår 

verksamhet. 

Östhammars kommun accepterar inte diskriminering eller trakasserier som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna och inte heller sexuella trakasserier. Det gäller 

mellan medarbetare, mellan chef/arbetsgivarrepresentant och medarbetare samt gentemot 
arbetssökande, praktikanter eller någon som på annat sätt hyrs eller lånas in för att arbeta. 

Alla former av kränkande särbehandling eller mobbning är oacceptabla. Om någon ändå 
drabbas ska vi erbjuda stöd och agera skyndsamt. Den som anmäler eller deltar i en 

utredning ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser 

(repressalier). 

Vi ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Vi vill uppfattas som transparenta och våra villkor, rättigheter 

och utvecklingsmöjligheter ska tåla granskning. 

Östhammars kommuns övergripande målsättning är att motverka diskriminering och 
främja lika rättigheter som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet, liksom 
arbetet för att motverka kränkande särbehandling. I kommunens Riktlinje för 

likabehandling och mångfald på jobbet beskrivs hur detta arbete går till.  

Alla arbetsplatser och ledningsgrupper på alla nivåer ska arbeta aktivt för att nå en jämnare 
könsfördelning. Vi eftersträvar blandade arbetsplatser. 

För att lyckas med vårt uppdrag måste Östhammars kommun uppfattas som en hållbar 
arbetsgivare där alla medarbetare har och ska tillförsäkras lika värde. Det ska återspeglas i 

vår vardag så att alla medarbetare känner sig trygga och delaktiga. Arbetsplatser som 
präglas av likabehandling och mångfald är attraktiva att söka sig till och utvecklas 

tillsammans med.  

Policyn bygger på diskrimineringslagen samt Arbetsmiljöverkets förskrifter om 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Den har sin förankring i Östhammars kommuns 
gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang, ansvar och tillsammans. 


