
Göteborgs Stads plan 
för stärkta insatser mot 
rasism 2020–2023

Hållbar stad – öppen för världen



En plan för arbetet 
mot en stad fri från 
rasism  
Vad vet vi om rasism och dess konsekvenser?  
Spelar det någon roll vilken hudfärg eller vilket namn 
du har för att få jobb i Göteborgs Stad? Påverkar rasism 
göteborgarnas trygghet?  
Det här är frågor som Göteborgs Stad kommer jobba 
med i och med att staden har fått sin första plan mot 
rasism. Planen antogs i kommunfullmäktige 2020 och 
gäller för hela Göteborgs Stad till och med år 2023.

Rasism är uppfattningen att människor 
på grund av föreställningar om till  
exempel etnicitet och hudfärg är 
väsensskilda från varandra och att de 
därför bör behandlas olika. Rasism tar 
sig uttryck i att individer eller grupper 
uppfattas som främmande eller oönsk
ade i ett samhälle. Rasism kan vara 
öppen och uttalad och leda till brottsliga 
handlingar som hatbrott och diskrimi
nering. Rasism kan också vara dold och 
omedveten. 

Så arbetar Göteborgs Stad

Alla har rätt till likvärdig service fri från 
rasism och diskriminering. Arbetet mot 
rasism är en fråga om mänskliga rättig
heter. Syftet med planen är att belysa 
och förändra strukturer och processer i 
den kommunala miljön som begränsar 
eller hindrar människor från att upp
nå lika möjligheter. Planen för arbetet 
mot en stad fri från rasism utgår från 
Göteborgs Stad som servicelämnare och 
arbets givare. Planen utgår också från staden 
som demokrati och samhällsaktör.

Delmålen anger fokus och riktning för arbetet

Delmål 1 – Göteborgs Stad involverar och inkluderar aktörer  
och grupper som berörs i arbetet mot rasism.

Delmål 2 – Göteborgs Stad synliggör, förebygger och agerar  
mot rasism. Vi når målen genom tio insatser som ska bidra till  
en stad fri från rasism:

 » Utveckla samverkan med civila samhället och förankra  
nätverket Västsverige mot rasism i stadens organisation.

 » Bilda en referensgrupp för arbetet mot rasism.

 » Bygga nätverk för kommunikation, samordning och lärande.

 » Utreda förutsättningarna för att utveckla och använda me-
toder för insamling av underlag och uppföljning utifrån fler 
variabler.

 » Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet 
och stöd till chefer att synliggöra, förebygga och agera mot 
rasism.

 » Utveckla pilotprojektet Vidga normen i praktiken med fokus 
på begränsande normer kring hudfärg på arbetsmarknaden.

 » Integrera rasism och hatbrott i Göteborgs Stads trygghets-
främjande och brottsförebyggande arbete.

 » Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och 
värdegrundsuppdrag.

 » Motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta.

 » Stärka lärare och elever i att agera mot rasism.

Insatserna ska skapa förutsättningar och stärka medarbetare 
och chefer i att uppmärksamma och agera mot rasism.

Du kan agera!
 » Du som chef ska se till att alla medarbetare känner till 

att kränkningar, trakasserier, repressalier inte accepteras. 
När du misstänker eller får kännedom om att det har 
förekommit ska du skyndsamt undersöka vad som hänt 
för att ta reda på om du behöver påbörja en fördjupad 
utredning. Du ska också säkerställa att medarbetarna 
får råd och stöd att göra en anmälan. Som chef ansvarar 
du för att stadens övergripande rutin är känd och följs. Den 
ska ingå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 » Du som medarbetare ska vara med och skapa en bra 
arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen. Du har ett ansvar 
att inte utsätta andra för kränkningar eller trakasserier 
och själv säga ifrån, om du kan, när du upplever ett 
oönskat beteende eller ser att andra medarbetare far 
illa. Du är skyldig att medverka vid eventuell utredning 
av kränkningar, trakasserier och repressalier. 

 » Du som upplever dig utsatt kan vända dig till facklig 
förtroendevald eller Medarbetarstödet  tel. 031-712 61 61 
för råd och stöd. Du kan anmäla händelsen skriftligt via 
it-stödet för arbetsskador och tillbud eller muntligt ge-
nom att kontakta närmaste chef. Upplever du att du blir 
utsatt av närmaste chef anmäler du till överordnad chef.

Mer material och filmer finns på intranätet, temasidan 
mänskliga rättigheter.

Vill du framföra en synpunkt på stadens service kan du 
göra det på goteborg.se/lamnasynpunkt.

Göteborgs Stad är sedan 
november 2019 medlemmar i 
det internationella nätverket 
European Coalition of Cities 
against Racism.

eccar.info/en 
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Vill du veta mer om Göteborgs Stads  
arbete mot rasism?
Kontakta Ida Rosell,  
planeringsledare, stadsledningskontoret. 
E-post ida.rosell@stadshuset.goteborg.se

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser  
mot rasism finns också under mänskliga 
rättigheter på goteborg.se.




