Uppförandepolicy
Syfte
Alla har rätt att bli bemötta med respekt och att känna sig trygga och inkluderade i sektionslokalen
och under sektionsaktiviteter. Denna policy syftar till att skapa en rättvis process för att behandla
händelser som faller utanför den standard som vi vill upprätthålla på sektionen.
Denna policy syftar till att klargöra de värderingar, förväntningar och skyldigheter som vi iare har på
våra sektionsmedlemmar, upprätta ett minimikrav för hur sektionsmedlemmar ska behandla
varandra, samt minska subjektiviteten i hur upprepat oacceptabelt beteende bland sektionens
medlemmar hanteras.
Målet med Uppförandepolicyn är att förebygga oacceptabelt beteende och hantera situationer då
dessa beteenden uppstår. Detta sker genom existensen av regler och utdelningar av tillsägelser och
varningar, samt genom att Trygghetsrådet medlar och för diskussion med de inblandade parterna.
Vid lagbrott bör man alltid kontakta polisen.

Regler
Brott mot följande riktlinjer kan medföra en tillsägelse, varning eller i värsta fall avstängning från
sektionsevent (ej sektionsmöten).
●

Överträda personliga gränser som, med god grund, kan sägas markerades eller om
personen i fråga på annat sätt var märkbart obekväm.

●

Agera exkluderande.

●

Yttra, skriva eller på annat sätt kommunicera kränkande påstående eller budskap riktat mot
individ eller identitet. Identitet innefattar men är ej begränsat till:
o

Kön

o

Könsöverskridande identitet eller uttryck

o

Religion eller annan trosuppfattning

o

Funktionsnedsättning

o

Etnisk bakgrund

o

Sexuell läggning

o

Ålder

Som sektionsmedlem ska man även sträva efter att följa Beskrivning av Sektionskultur.

Tillämpning
Policyn berör händelser som sker inför, på eller strax efter ett av Sektionen arrangerat event, samt i
eller invid sektionslokalen och sektionsbilen.

Trygghetsrådet
Medlemmar
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Trygghetsrådet består av Skyddsombud, ordförande för GenI, samt Socialt Ansvarig i styrelsen. För
att skapa legitimitet kommer Trygghetsrådet kunna få stöttning av olika instanser på KTH, så som
Equality Office, Studenthälsan, samt Utbildningsadministrativt Ansvarig på ITM, vid behov under
utredning och beslutsfattande. Om Trygghetsrådet vänder sig till andra instanser på KTH för
rådgivning om en inkommen anmälan ska alla inblandade hållas anonyma inför dessa.
Skyldigheter
Trygghetsrådet ska
●

mottaga och utreda alla inkomna anmälningar till Trygghetsrådet.

●

arbeta för att förbättra situationen för de inblandade och agera medlare, även då en faktisk
konsekvens enligt konsekvenstrappan ej blir aktuellt.

●

utbilda förtroendevalda i hur de kan hantera olika situationer som de ställs inför relaterat till
Uppförandepolicyn och dess regler.

●

alltid agera objektivt. Som medlem i Trygghetsrådet ska man avlägsna sig vid hanteringen
av specifika fall då detta inte anses möjligt. Vid situation där en medlem i Trygghetsrådets
oberoende ifrågasätts skall denne entledigas från ärendet och ersättas med Styrelsens
ordförande.

● vid situation där en eller flera medlemmar i Trygghetsrådet ej kan agera objektivt skall
denne eller dessa entledigas från ärendet och ersättas med en eller flera av Styrelsens
ledarmöten som väljs under ett styrelsemöte (STM).
●

följa kravet på tystnadsplikt.

●

dokumentera de incidenter som anmäls till Trygghetsrådet.

Beslutsnivåer
●

För att ett giltigt beslut skall nås måste hela Trygghetsrådet närvara.

●

För en tillsägelse krävs majoritet.

●

För en varning eller avstängning krävs ett enhälligt beslut.

Tystnadsplikt
Såväl under som efter utredningen har Trygghetsrådet tystnadsplikt. Detta gäller även efter
medlemmarna i Trygghetsrådet avgått. Tystnadsplikten berör inte fall där ett beslut om
avstängningen har tagits. I sådant fall skall Ordförande för Sektionen informeras, som i sin tur
informerar Förtroendevalda om att personen stängts av. Avtal ska upprättas för tystnadsplikt för
Trygghetsrådet samt de fall där utomstående blir inrättade om en avstängning.
Dokumentation
Trygghetsrådet ansvarar för att dokumentera alla incidenter som tas upp i rådet. Denna
dokumentation behålls i sin ursprungliga form fram tills dess att ett nytt Trygghetsråd tillsätts.
Innan överlämning anonymiseras alla namn i dokumentationen för verksamhetsåret, med undantag
för de incidenter där varningar och avstängningar fortfarande är aktiva. Individer anonymiseras i
dokumentationen först när varningar och avstängningar löpt ut.
Vid utredning av medlem i Trygghetsrådet
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I det fall att den anmälda är en medlem av Trygghetsrådet ska denne entledigas och ersättas av
Ordförande för Sektionen vid behandlingen av den aktuella anmälan. Skulle hela Trygghetsrådet
misstroendeförklaras tar Sektionens styrelse över arbetet tills dess att nya förtroendevalda tillträtt.
Vid medverkan i utredning skriver samtliga involverade på avtalet för Tystnadsplikt för utredning
enligt Uppförandepolicyn som medför tystnadsplikt kring utredningen i sig. Följs inte detta ska
Ordförande för Sektionen lyfta en misstroendeförklaring under SM.
För att upprätta en anmälan mot någon i Trygghetsrådet kontaktar man sektionsordförande via mail
på ordforande@iare.nu.
Vakanta poster i Trygghetsrådet
Om en efterträdare till en post som ingår i Trygghetsrådet inte tillsätts under sektionsmötet måste
personen som innehar posten sitta kvar tills dess att ett fyllnadsval kan hållas.
Om en medlem i Trygghetsrådet blir avstängd ska denne entlediga sig själv från sin post och
sektionsordförande ska ta över dess plats i Trygghetsrådet tills dess att ett fyllnadsval kan hållas.
Skulle alla i Trygghetsrådet misstroendeförklaras ska det öppnas upp för val för samtliga poster på
samma sektionsmöte som misstroendeförklaringarna behandlas. Om färre än två av posterna tillsätts
ska sektionsstyrelsen agera Trygghetsråd tills dess att ett fyllnadsval kan hållas. Om endast två poster
tillsätts ska sektionsordförande agera som den tredje medlemmen i Trygghetsrådet tills dess att
fyllnadsval för den sista posten kan hållas.

Beslutstagande och Utredning
Anmälan
Alla sektionsmedlemmar kan anmäla ett upplevt brott mot reglerna genom kontaktformulär på
sektionens hemsida. Anmälan görs till Trygghetsrådet som i sin tur ansvarar för att utreda anmälan
och besluta om åtgärder. Anmälan kan inte vara anonym gentemot Trygghetsrådet, men kan hållas
anonymt utanför rådet. Om man anonymt vill rapportera en händelse rekommenderas man att
istället använda kontaktformuläret till Skyddsombud. Det är aldrig för sent att anmäla och man
rekommenderas att anmäla tidigare brott mot reglerna om det ger upphov till obehag eller om man
anser att det föreligger risk att individen upprepar händelsen. Anmälan av händelser som inträffat
innan Uppförandepolicyn röstades igenom kan dock inte leda till en varning eller avstängning, utan
till en diskussion med målet att förbättra situationen för de inblandade. Målsägande kan när som
helst välja att avsluta utredningen.
Utredning
1. En anmälan mottages av Trygghetsrådet genom formuläret på sektionens hemsida.
2. Möte upprättas med målsägande och Trygghetsrådet.
3. Om händelsen som beskrivs är ett brott mot någon av reglerna i denna policy kallas
ansvarspersoner vid eventuellt event samt vittnen till händelsen, angivna av målsägande, till
möte med Trygghetsrådet.
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4. Om utredningen i detta skedet leder till att ett beslut om en tillsägelse, varning eller
avstängning inte kommer utfärdas läggs utredningen ner och målsägande informeras.
5. Om utredningen lider mot en tillsägelse, varning eller avstängning av någon grad kallas den
anmälda till möte och utredningen fortskrider.
a. I fallet då tillsägelse, varning eller avstängning inte utfärdas informeras målsägande
och den anmälda om detta.
b. I fallet då en avstängning utfärdas skall målsägande, den anmälda samt
förtroendevalda informeras om detta.
Konsekvenser
1. Tillsägelse - Individen blir informerad om att dennes beteende inte är acceptabelt.
2. Varning - Individen blir informerad om att ifall dennes beteende upprepar sig kommer det
att leda till en avstängning.
3. Avstängning av första graden - Individen får inte längre delta vid evenemang som arrangeras
av sektionen (med undantag av SM och STM) under 3 månader med omedelbar verkan.
4. Avstängning av andra graden - Individen får inte längre delta vid evenemang som arrangeras
av sektionen (med undantag av SM och STM) under ett år med omedelbar verkan.
Trygghetsrådet polisanmäler inte lagbrott, men kan rekommendera och stötta målsägande i
processen. Trygghetsrådet rapporterar inte heller till THS eller KTH, men kan även i dessa frågor
rekommendera målsägande att göra det.
Uppföljning
Trygghetsrådet informerar målsägande oberoende av utfall och den anmälda då utfallet är tillsägelse,
varning eller avstängning. Vid avstängningar informeras även Sektionens ordförande, som i sin tur
informerar förtroendevalda.
Förtroendevalda ansvarar för att informera övriga eventarrangörer inom sin nämnd vid behov, då
dessa bär ansvar för att den avstängde avvisas från event som infaller under perioden då personen
är avstängd. Vid avvisning kan man alltid ta hjälp av KTH:s väktare. Man kan även vända sig till
Trygghetsrådet för stöttning i hur man ska hantera en avstängning samt vilka som bör delges
informationen. I det fall att den anmälda är en nämndordförande informerar Ordförande för
Sektionen nämndens eventansvariga om detta.
Delgivande av information till förtroendevalda sker med förtroendet att det sköts med aktsamhet
och delges utanför förtroendevalda endast vid behov.
Konsekvenstrappa
1. Man kan få upprepade tillsägelser. Man måste inte få en tillsägelse innan man får en
varning. Upprepade tillsägelser leder inte automatiskt till en varning.
2. En varning är en grövre tillsägelse. En varning används vid beteende som är
proportionerligt mot en avstängning. En varning preskriberas efter 1 år från att den
utfärdas. En varning måste komma före en avstängning.
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3. En andra varning leder till en avstängning av första graden.
4. Om ytterligare varning delas ut för en incident som är proportionerlig mot avstängning
under varningens preskriberingstid leder detta till en avstängning av andra graden.
5. Vid upprepade varningar under preskriberingstiden förlängs avstängningen med ett år från
tidpunkten då den nya varningen delas ut.
Överklagan
Överklagan görs i första hand till styrelsen. Styrelsen ges 5 arbetsdagar att svara på en överklagan,
annars hävs beslutet. Trygghetsrådet ska då motivera sitt beslut och redogöra för vad det grundas
i. Den överklagande får också motivera varför denna anser att beslutet är felaktigt. Styrelsen är
skyldiga att konsultera de oberoende parterna inom ITM och KTH när beslut om överklagan tas.

Skriven av Ordförande för sektionen 18/19, GenI 19/20, Skyddsombud 20/21 och Ordförande för
GenI 20/21
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