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Vetlanda kommun är en arbetsplats som visar respekt för den enskildes val av klädsel 

och värnar om att varje medarbetare ska kunna ge uttryck för genus, mångfald och en 

personlig klädstil. Det är viktigt för Vetlanda kommun att möjliggöra individens egna 

uttryck samt att medarbetarna speglar dagens samhälle när vi möter våra medborgare i 

arbetet. I Vetlanda kommun är medborgaren i fokus. Utifrån ett serviceperspektiv är det 

viktigt att medarbetare är tydliga i den sociala interaktionen med medborgaren. 

Helhetsbilden i vårt uppträdande mot medborgaren är väsentligt. 

Får chef indikationer på att medarbetarens klädsel påverkar förtroendet eller försvårar 

kommunikationen i förhållande till brukare eller medborgare ska en dialog föras med 

medarbetaren om den uppkomna situationen och hur den ska lösas.  

I de verksamheter där det i arbetets utförande finns risk för spridning av bakterier eller 

andra risker förenade med ohälsa eller olycksfall ska arbetsfältet vara fritt från 

hängande klädsel, hår, örhängen och smycken. Underdelar ska undvika att släpas i 

marken och därmed riskera sprida bakterier från golv till luft. 

Skydds- och arbetskläder ska användas inom de verksamheter och de yrkesroller där det 

är angivet. Kläderna används endast i anslutning till arbetet. 

Medarbetare som utför undersökning, vård och behandling eller har annan patientnära 

kontakt med vårdtagaren ska använda en klädsel som begränsar risken för 

vårdrelaterade infektioner. Angående detaljerade rutiner för vårdhygien, se lokala 

direktiv. 

Alla medarbetare som arbetar med livsmedel eller medarbetare som utför arbete där 

livsmedelshantering förekommer ska bära lämpliga, rena och, när det är nödvändigt, 

skyddande kläder. Angående detaljerade rutiner för livsmedelshygien, se lokala direktiv. 

I mötet med brukare och medborgare ska medarbetarens ansikte vara väl synligt och 

klädseln ska möjliggöra en tydlig kommunikation.  

Inverkar klädseln på föreskrifter om hygien, skydd eller säkerhet ska chef genast åtgärda 

riskerna. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

medarbetaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
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Rätten att bära religiös klädsel är skyddad genom internationella konventioner och 

diskrimineringslagen. Om medarbetare väljer att bära religiös klädsel på arbetet har 

arbetsgivaren en skyldighet att så långt det är möjligt ta hänsyn till medarbetarens 

religion. En avvägning kan dock ske med hänsyn till arbetsgivarens verksamhet och till 

de arbetsuppgifter som ska utföras samt om klädseln är förenlig med föreskrifter om 

skydd, säkerhet och hygien. 

Symboler, tatueringar och smycken som har rasistiskt, kränkande eller diskriminerande 

innehåll är inte tillåtna i Vetlanda kommuns verksamheter. Gemensamt för de symboler, 

tatueringar och smycken som inte är tillåtna är att de uttrycker missaktning eller anses 

nedsättande för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer, med anspelning på att 

gruppen skulle vara mindre värd. Om sådant innehåll upptäcks har samtliga 

medarbetare ansvar att förhindra vidare exponering.  Närmaste chef ska omedelbart 

underrättas om symbolen och om vem som bär ansvar för den. Närmaste chef har 

ansvar att se till att lämpliga åtgärder sätts in för att förhindra liknande händelser. 


