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Policydokument för Stiftelsen Gerlesborgsskolan 
Beslutsdatum: 170602 
 
Policydokumenten beskriver verksamhetens värdegrund och arbete.  

Dokumentens innehåll gäller för verksamhet som bedrivs i Stiftelsens Gerlesborgsskolans regi och 

omfattar samtliga verksamma inom Stiftelsen Gerlesborgsskolan: styrelsemedlemmar, anställda, 

studerande, kursdeltagare, uppdragstagare samt praktikanter. 

 

Innehåll: 
 
Policydokument: 

 

Policydokument, Likabehandling 

Policydokument, Arbetsmiljö 

Policydokument, Alkohol och andra droger  

Policydokument, IT 

Policydokument, Riktlinjer för externa kontakter 

Policydokument, Krishantering och första hjälpen 

Policydokument, Natur och miljö 

 
Handlingsplaner: 
 

Likabehandlingsplan, med handlingsplan för diskriminering och kränkning 

Jämställdhetsplan med handlingsplan för jämställda löner 

Handlingsplan, Alkohol och droger, 

Handlingsplan, Händelse i privatliv/arbetsliv 

Handlingsplan, Kris, olycka och massmedia 

Handlingsplan, Rån, hot och våld 

Handlingsplan, Dödsfall 

 
Bilagor och telefonlistor: 
 

Bilaga 3 Beredskapsgrupp 

Bilaga 4 Larm, telefonlista 

Bilaga 5 Närstående 

Bilaga 6 Undertecknande (personal, kursdeltagare, studerande) 

 
Bilagor för anställda: 
 

Bilaga 7 Tjänstereglemente 

Bilaga 8 Handlingsplan medarbetarsamtal och utvecklingsplan 

Bilaga 9 Underlag till medarbetarsamtal 

Bilaga 10 Feedbackförfrågan  

Bilaga 11 Utdrag ur kollektivavtal 
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Policydokument för likabehandling 
Beslutsdatum: 170602   
 
Principen om alla människors lika värde skall genomsyra både arbetsmiljön och utbildningen. 

Stiftelsen Gerlesborgsskolans policy för likabehandling syftar till att skapa en trygg och positiv 

studie- och arbetsmiljö för alla som deltar skolans verksamhet. Gerlesborgsskolan bör spegla 

samhället i fråga om representation bland anställda och studerande. Stiftelsen bör arbeta aktivt för 

en bred rekrytering med ett intersektionellt1 perspektiv vid nyanställningar och vid antagning av 

studerande.  

 
Stiftelsen Gerlesborgsskolan följer diskrimineringslagen som syftar till att skapa lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. I diskrimineringslagen 

inkluderas direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering avser en särbehandling av en 

person på ett sätt som någon annan i motsvarande situation inte behandlas, har eller skulle ha 

behandlats. Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som i praktiken 

missgynnar personer med viss könstillhörighet, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning 

eller visst funktionshinder. Stiftelsen Gerlesborgsskolan arbetar aktivt för att motverka direkt och 

indirekt diskriminering i verksamheten. 

 
Kränkande särbehandling får inte förekomma i stiftelsens verksamhet. Till kränkande särbehandling 

hör ovälkommet uppträdande som kränker den personliga integriteten. Det kan handla om 

mobbing, psykiskt våld, fysiskt våld eller hot om våld, social utstötning och trakasserier, inklusive 

sexuella trakasserier. Stiftelsen ska planera och organisera verksamheten så att kränkande 

särbehandling förebyggs. 

 
Stiftelsen Gerlesborgsskolan har en Likabehandlingsplan som stöd i att främja likabehandling. 

Likabehandlingsplanen uppdateras och antas av styrelsen varje år. 

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan har en Jämställdhetsplan som stöd i att främja jämställdhet mellan 

könen. Jämställdhetsplanen uppdateras och antas av styrelsen vart tredje år. 

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan har i likabehandlingsplanen en Handlingsplan vid kränkningar den 

ska följas i arbetet med att hantera situationer som uppstår när någon utsätter andra för 

kränkningar. Handlingsplanen aktiveras när en/eller flera personer vittnar om kränkande behandling 

inför valfri personal i verksamheten. Anställd som mottar vittnesmål om kränkande särbehandling 

ansvarar för att rapportera detta till verksamhetsledare eller arbetsledare vilka aktiverar 

handlingsplanen. Stiftelsen ska snabbt ge stöd och hjälp för den som utsätts för kränkande 

behandling. Det är alltid den som upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling 

som avgör ifall situationen är kränkande. 

 
Att medvetet kränka eller trakassera är en handling som bryter mot anställningsavtalet och hela 

                                                
1	  Att	  ha	  ett	  intersektionellt	  perspektiv	  betyder	  att	  man	  ser	  att	  olika	  maktordningar	  samverkar	  och	  är	  oskiljaktiga	  ifrån	  
varandra.	  En	  person	  har	  ett	  kön,	  en	  könsidentitet,	  en	  etnicitet,	  en	  trosuppfattning,	  en	  funktionsnedsättning,	  en	  viss	  
sexualitet	  och	  en	  specifik	  ålder,	  varav	  alla	  sammantaget	  spelar	  in	  för	  att	  förstå	  en	  persons	  möjligheter	  och	  svårigheter	  
i	  ett	  visst	  samhälle.	  
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Stiftelsen Gerlesborgsskolans värdegrund. För att en positiv studie- och arbetsmiljö på 

Gerlesborgsskolan ska upprätthållas krävs att verksamhetens regler och föreskrifter följs. Om 

dessa inte följs av personal ska åtgärder vidtas enligt handlingsplan för att få kränkningar och 

trakasserier att upphöra genom samtal, varning, omplacering, uppsägning/avstängning. Om regler 

och föreskrifter inte följs av studerande och kursdeltagare ska åtgärder vidtas enligt handlingsplan 

för att få kränkningar och trakasserier att upphöra genom samtal eller varning. Upphör de inte efter 

tre varningar ska studerande och kursdeltagare tillfälligt stängas av från undervisningen eller helt 

och hållet avsluta studierna vid Gerlesborgsskolan.  
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Policydokument för god arbetsmiljö 
Beslutsdatum: 170602  
 
Stiftelsen Gerlesborgskolans policy för god arbetsmiljö syftar till att främja en tillfredsställande 

studie- och arbetsmiljö. Stiftelsen Gerlesborgsskolan har som målsättning att erbjuda en god 

fysisk och psykisk arbetsmiljö för personal och studerande. Stiftelsen Gerlesborgsskolan följer 

arbetsmiljölagen och arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  

 

Såväl studerande som personal ska få möjlighet att medverka i utformningen av studie- och 

arbetssituationen. Studie- och arbetsförhållanden ska anpassas till studerande och anställdas olika 

förutsättningar. Gerlesborgsskolan ska erbjuda möjligheter till variation i arbetet, främja social 

kontakt och samarbeten samt ge sammanhang till enskilda studie- och arbetsuppgifter. Med 

avsikten att goda arbetsförhållanden ska ge möjlighet till personlig- och yrkesmässig utveckling 

genom självbestämmande och studie- och yrkesmässigt ansvar.  

 

Personal och studerande har ansvar att medverka i verksamhetens arbetsmiljöarbete genom att 

delta i undersökningar, anmäla brister i arbetsmiljön, iaktta försiktighet, följa givna föreskrifter och 

använda skyddsanordningar. Personal och studerande ska ha egna skyddsombud som ansvarar 

för att förmedla sina egna och andras upplevelser av studie- och arbetsmiljön till 

verksamhetsledare eller arbetsledare. De studerandes skyddsombud kan med fördel vara en 

representant från studeranderådet. Skyddsombuden deltar i skyddsronder och ska begära att 

åtgärder vidtas om brister i arbets- och studiemiljön upptäcks. Verksamhetsledaren ska se till att 

skyddsombuden får den utbildning som behövs för uppdraget. 

En viktig faktor i studie- och arbetsmiljön är att lokalerna i högsta möjliga mån är 

tillgänglighetsanpassade och anpassade efter individers unika behov. På Gerlesborgsskolan 

Bohuslän är Huvudbyggnaden, vissa verkstäder och toaletter, samt ett flertal ateljéplatser 

tillgänglighetsanpassade för rullstolsburna. 

 

Studie- och arbetslokaler ska vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Luft, ljud och ljusförhållanden 

ska vara tillfredställande. En lista på ämnen och material vilka kräver särskilda skyddsåtgärder för 

att få användas i verksamheten ska finnas tillgänglig för personal och studerande. Denna 

information ska ges i informationsbladet för respektive verksamhet. Informationsbladet uppdateras 

inför varje läsår. 
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Policydokument för användande av alkohol och andra droger 
Beslutsdatum: 170602  
 
Stiftelsen Gerlesborgsskolan ska vara en alkohol- och drogfri studie- och arbetsmiljö.  

Vi accepterar inte att någon verksam inom Stiftelsen brukar alkohol eller droger eller är påverkade 

av dem i eller i anslutning till verksamhetens lokaler.  

 

Gerlesborgsskolan Bohuslän har en restaurang med fullständiga rättigheter, restaurangens 

verksamhet är undantagen från förbudet.  

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolans inställning till alkohol och droger har en pedagogisk, solidarisk och 

säkerhetsmässig grund. I vår verksamhet studerar och arbetar personal, kursdeltagare och 

studerande. Verksamma inom stiftelsen är beroende av att kunna lita på varandra studie- och 

arbetsmiljön. Vilket innebär att vi har ansvar och stöd av varandra både socialt, i studierna och 

arbetet. En förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är en drog- och alkoholfri studie- och 

arbetsmiljö.  

 

Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala problem. Personal, studerande och kursdeltagare på 

Gerlesborgsskolan bär med sig olika erfarenheter av alkohol och andra droger. Oavsett bakgrund 

ska vi kunna studera eller arbeta i stiftelsens verksamhet. Detta kräver en ansvarsfull inställning till 

alkohol studie- och arbetsmiljön. Alkohol och droganvändning är en hämmande utvecklingsfaktor i 

samhället i allmänhet och i konsten och kulturen i synnerhet. Därför vill Gerlesborgsskolan skapa 

en drog- och alkoholfri studie- och arbetsmiljö, för att solidarisera sig med och stödja:  

 

• Personer som lever med missbrukare. Detta oftast med konsekvenser av otrygghet, våld 

och hot om våld i samband med alkohol- och droganvändning. 

• Personer som tidigare levt med, eller varit nära missbrukare, men tagit sig därifrån. 

• Personer som varit missbrukare, men som nu är nyktra och drogfria. 

• Alla som vill arbeta och leva i en trygg och positiv miljö. 

 

Alkohol- och droganvändning sänker vår förmåga att bedöma risker och ta rationella beslut.  

Riskerna för att man utsätter sig för fara ökar avsevärt i samband med alkohol- och 

droganvändning. Av dessa skäl har vi beslutat att Gerlesborgsskolan studie- och arbetsmiljön ska 

vara alkohol- och drogfri.  

 

Handlingsplan, Alkohol och droger aktiveras vid misstänkt eller bekräftat brott mot denna 

alkoholpolicy. 
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Policydokument för användande av internet 
Beslutsdatum: 170602   
 
Gerlesborgsskolan tillhandahåller internetuppkoppling till personal och studerande i skolans 

lokaler. Internet är ett offentligt rum i vilket samma hänsyn skall visas till människor som i fysiska 

möten.  

 

Stiftelsen har en hemsida och finns på sociala medier. Verksamhetsledare och arbetsledare 

administrerar stiftelsens konton på sociala medier, det är inte tillåtet att posta inlägg eller utge sig 

för att tala för Gerlesborgsskolan utan godkännande från administratörerna.  

 

Samtliga verksamma anställda och studerande vid Gerlesborgsskolan förväntas följa svensk lag, 

vilken även gäller på internet. 

 

• Det är förbjudet att uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott. 

• Det är förbjudet att göra eller sprida uttalanden som diskriminerar någons kön. 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation eller ålder. 

• Det är förbjudet att behandla eller sprida pornografiska bilder, pornografiska bilder på barn 

eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet. Det är inte heller tillåtet att behandla 

texter med motsvarande innehåll. 

• Det är förbjudet att köpa eller uppmuntra till köp av sexuella tjänster. 

• Det inte är tillåtet att göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande för 

vare sig levande eller döda. 

• Det är förbjudet att använda illegalt kopierade datorprogram, bilder, texter, musik, filmer etc. 

som sina egna, dvs. att man följer lagen om upphovsrätt. 

• Det är förbjudet att dela upphovsskyddat material, det vill säga, att lagra eller ladda ner filer 

såsom t.ex. datorprogram, musik och filmer. 

• Det är förbjudet att sprida reklam för kommersiell verksamhet, om den inte direkt eller 

indirekt är knuten till Gerlesborgsskolans verksamhet inom kulturfältet. 

• Det är förbjudet att medvetet utnyttja resurser på arbetsplatsen för otillbörligt 

manipulerande eller sabotage av data i den egna organisationen eller externa 

organisationer. 

• Det är förbjudet att på egen hand installera modem eller annan kommunikationsutrustning 

och på så sätt skapa alternativa vägar för datakommunikation. 
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Policydokument för riktlinjer externa kontakter 
Beslutsdatum: 170602   

 
Etik, antikorruption och ekonomiska oegentligheter 
 
Vårt arbete i Stiftelsen Gerlesborgsskolan skall präglas av hög etik. Därför är bestickning eller 

muta i syfte att tillskansa sig ekonomiska eller egna privata fördelar ej tillåtet. Stor försiktighet ska 

iakttas av samtliga verksamma inom stiftelsen i våra relationer med leverantörer, kunder eller 

omvärlden i övrigt om vi kontakt eller relationsfrämjande syfte erbjuds förmåner av olika slag.  

Om förmånen är sådan att den bedöms som otillbörlig kan det betyda att mottagaren gör sig 

skyldig till mutbrott och givaren till bestickning. Muta och bestickning är brottsbalksbrott  

enligt 10 kap 5a § Brottsbalken. Vid missbruk och brott kan åtgärder som uppsägning, 

avstängning och skadestånd bli aktuella. Mutbrott kan begås såväl före, under som efter 

anställningen. 
 
Tillbörliga förmåner 
 
Som exempel på tillbörliga förmåner kan nämnas: 

• Uppvaktningar enligt fastställd summa på jämna födelsedagar och andra personliga 

bemärkelsedagar. 

• Gåvor eller blomster till gäster som saknar nämnvärt värde.  

 

Ett mottagande eller erbjudande av någon av de nämnda förmånerna innebär normalt sett att det 

inte är fråga om muta eller bestickning. Detta gäller även måltider.  

 
Otillbörliga förmåner 
 
Som exempel på otillbörliga förmåner som under inga förhållanden får accepteras eller erbjudas 

kan nämnas: 

• Penninggåvor i kontanter eller i annan form.  

• Inköpsrabatter provisions- eller bonusarrangemang som inte godkänts av arbetsledare  

• Privata sidoleveranser av varor eller tjänster från företagets leverantör 

• Förfogande över fordon för privat bruk om inte det godkänts av arbetsledare 
 
Externa erbjudanden 
 
När det gäller studieresor, mässbesök och liknande som arrangeras av externa kontakter ska 

inbjudan vidarebefordras till verksamhetsledare eller arbetsledare så att denne kan avgöra om det 

är fråga om ett seriöst program samt om någon på företaget har nytta av resan eller besöket. 

Beslut om deltagande ska fattas av verksamhetsledare. Beslutet ska dokumenteras. 
 
Sammanfattning 
 
Medarbetare som erbjuds tjänster, gåvor eller andra förmåner ska omgående kontakta sin 

arbetsledare. Huvudregeln är att ej acceptera erbjudanden av detta slag.  

Vid undantag ska ärendet motiveras, dokumenteras och beslutas av verksamhetsledare. 
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Policydokument för krishantering och första hjälpen 
Beslutsdatum: 170602   
 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan har som policy att: 

• Aktivt ha en beredskap för att hantera eventuella uppkomna krissituationer. 

• Kontinuerligt se till att utrustning för första hjälpen är tillgänglig och i gott skick.  

• Kontinuerligt se till att personal har kunskap om hur utrustning för förstahjälpen skall användas. 

• Kontinuerligt se till att personalen är utbildad för sin del i arbetet med krissituationer och första 

hjälpen. 

• Kontinuerligt se till att personalen har kännedom om de handlingsplaner som finns för olika 

situationer. 
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Policydokument för natur och miljö 
Beslutsdatum:  170602 
 
Stiftelsen Gerlesborgsskolan strävar efter att verksamheten skall bli miljömässigt hållbar.  

För att uppnå detta källsorterar personal och studerande i största möjliga mån det avfall 

verksamheten producerar. Miljöfarliga ämnen ska samlas in och lämnas in på miljöstation.  

 

En lista över förbjudna ämnen ska finnas tillgänglig för personal och studerande. Denna information 

ska ingå i informationsbladet för respektive verksamhet, samt i aktuella lokaler. Informationsbladet 

ska uppdateras kontinuerligt inför utbildnings- och kursstart. 

 

För att minska utsläpp uppmuntras samtliga verksamma inom stiftelsen att om det är möjligt 

använda kollektivtrafik i resor kopplade till verksamheten.  

 

För att inte spendera mer elektricitet än nödvändigt uppmuntras verksamhetens personal och 

studerande att släcka lampor i ej utnyttjade lokaler, samt stänga av elektrisk utrustning då den ej 

används.  

 


