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Hö
ögskolan Kristtianstad utgörr tillsammans med universittet och andra
hö
ögskolor navett i det svenskaa samhällets ku
unskapsutveckkling. I en öpp
pen
och utforskandee miljö skapas, vårdas och förmedlas
f
denn kunskap som
m bildar
gru
unden för våraa värderingar.. En genomarb
betad och välfförankrad
värdegrund ska prägla all verk
ksamhet inom
m Högskolans organisation. Alla
määnniskors lagsstadgade rättig
gheter och mö
öjligheter oavssett kön, etnisk
k
tilllhörighet, religgion och annaan trosuppfattn
ning, funktionnsnedsättning,,
sex
xuell läggningg, ålder, könsiidentitet och könsutryck
k
skaa vara grundvalen
förr verksamheteen. Högskolan
n Kristianstad ska vara ett läärosäte där
määnniskor med olika bakgrun
nd och erfaren
nheter förvärva
var, förvaltar, förnyar
f
och förmedlar kkunskap. Orgaanisationens up
ppfattning är aatt ökad mång
gfald
blaand personal ooch studenter bidrar till hög
gre kvalitet i uutbildning och
h
arb
betsmiljö. Tilllvaratagandet av människorrs olika upplevvelser, erfaren
nheter
och perspektiv sska vara vägleedande för verrksamhetens uutveckling.
Arrbetet med likaabehandling är
ä en viktig deel av Högskolaans
kv
valitetsutvecklling och ska vaara integrerat i Högskolans strategiska arrbete
lik
kväl som i denn dagliga verksamheten. Utg
gångspunktenn är människorrs lika
värde och möjliggheter till delaaktighet i de verksamheter
v
som bedrivs på
p
Hö
ögskolan Kristtianstad. Högskolan Kristiaanstad strävar efter att skapaa en
ku
ultur där olikheeter och mång
gfald ger merv
värde och rikaare utbyte för såväl
s
den enskilde som
m för verksam
mheten.
Reektor har det yyttersta ansvarret för att diskrimineringslaggen efterföljs vid
Hö
ögskolan Kristtianstad. Perso
onalchefen an
nsvarar för hanndläggning av
v
personalärendenn. Chef för Av
vdelningen förr Studentserviice ansvarar fö
ör
handläggning avv studentärend
den. Förvaltningschef, sektiionschefer sam
mt chef
förr LRC har dett direkta ansvaaret för att ett aktivt arbete m
med likabehan
ndling
fräämjas samt attt all form av diskriminering
d
g och trakasserrier motverkas inom
resspektive ansvaarsområde. Saamtliga anställlda har skyldig
ighet att kännaa till
och efterleva disskrimineringsslagen.
Hö
ögskolan Kristtianstad ska ha
h särskilt utseedda resursperrsoner vilka arrbetar
förrebyggande i ffrågor om kräänkning, trakasserier och disskriminering. Vidare
skaa Högskolan eerbjuda såväl studenter som
m personal infoormation, råd och
utb
bildning i näm
mnda frågor.
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Övergripande mål
Högskolan Kristianstad ska i likabehandlingsfrågor skapa goda
förutsättningar och möjligheter för studenter att bedriva framgångsrika
studier i en välfungerande studiemiljö. Både studenter och personal ska
erbjudas goda studievillkor och arbetsförhållanden. Högskolan ska
fortlöpande förbättra kvalitet på undervisning, forskning, samverkan och
administration.
Högskolans övergripande mål är att:
•
•
•
•

•

studenter och personal har kännedom om och efterlever
Högskolans handlingsplan för jämställdhet, mångfald och
likabehandling.
arbete för jämställdhet, mångfald och likabehandling sker
kontinuerligt och genomsyrar all verksamhet.
ingen student eller personal diskrimineras och/eller utsätts för
trakasserier.
alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt
behandlas med samma respekt och värdighet oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion och annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet och
könsutryck.
upprätthålla och vidareutveckla goda studiesociala förhållanden
och ett campusliv med lyhördhet för studenternas och personalens
önskemål och behov.
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