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Tilläggsyrkande angående – Göteborgs Stads 
plan för stärkta insatser mot rasism 2020–
2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020 – 2023 kompletteras 
med skrivning om att aktörer och organisationer som staden samverkar med 
ska verka i enlighet med demokratiska principer. 

2. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020 – 2023 kompletteras 
med skrivning om hur staden ska involvera människor med erfarenhet av 
rasism som befinner sig utanför etablerade nätverk och organisationer. 

3. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020 – 2023 kompletteras 
med skrivningar som inkluderar alla grupper som utsätts för rasism. 

4. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020 – 2023 kompletteras 
under insats 2.7 att utbildning i civilkurage anordnas i mån av resurser för att 
täcka tillkommande kostnader.  

5. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020 – 2023, i enlighet 
med bilaga 3, antas. 

6. Uppdraget att ta fram en plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism 
inom mänskliga rättighetsarbetet, givet i budget 2018, förklaras fullgjort. 

Yrkandet 
Vi lever i en tid av växande klyftor och polarisering där fokus i hög grad läggs på 
det som särskiljer oss istället för på det som förenar. Det är en farlig utveckling, 
rasismen är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. Därför är det är bra 
att Göteborg nu får en ambitiös plan för stärkta insatser mot rasism. Ännu 
viktigare är att mål och insatser når ut i hela organisationen och får genomslag. 
Det krävs konkreta insatser och verktyg för att skapa en stad fri från rasism.  
 
Förslaget till plan fokuserar i hög grad på intern organisation och utbyggd 
byråkrati utan att förklara hur denna utbyggnad ska leda till mindre rasism.  
Kontaktpersoner och referensgrupp ska utses, nätverk skapas och samverkan ska 
stärkas med aktörer och grupper med erfarenhet av rasism. Vilka aktörer som ska 
bjudas in och lyssnas till problematiseras inte i planen eller i underlaget. Det bör 
tydliggöras att aktörer som staden samverkar med ska verka i enlighet med 
demokratiska principer. Ansträngningar bör göras för att bredda samverkan och 
även få del av erfarenheter av rasism från människor utanför de etablerade 
nätverken och organisationerna.  
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Inom ramen för planen uppmärksammas särskilt afrofobi, antisemitism, 
antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. För den som läser planen är det 
oklart vad detta utpekande av vissa grupper innebär konkret för implementerandet 
av planen och varför det är relevant att i Göteborgs Stads plan särskilt 
uppmärksamma dessa grupper framför andra. Det finns risk att planen därigenom 
utelämnar rasism som drabbar människor utifrån utseende, hudfärg eller namn. 
För att planen ska vara inkluderande bör inte vissa grupper som utsätts för rasism 
särskilt utpekas framför andra.  
 
Grundskolenämnden och utbildningsnämndens lyfter angelägna synpunkter som 
bör omhändertas i planen. Ska insatserna leda till verklig förändring är det 
avgörande att skolans personal, som får ett stort ansvar för implementering, 
uppfattar planen som ett stöd i det dagliga arbetet och undervisningen. Risken är 
att mer arbetsuppgifter läggs på en redan ansträngd personalgrupp utan att det 
skjuts till några extra resurser.  
 
Vilka utbildningar som arrangeras inom ramen för skolans undervisning bestäms 
av rektor. Skolorna i Göteborg har redan idag en ansträngd ekonomisk situation. 
Insatsen om att skolan ska erbjuda utbildning i civilkurage bör åtföljas av resurser 
som täcker skolans tillkommande kostnader. 
 
I övrigt konstaterar vi att planen genomgående hanterar källor och fotnoter 
slarvigt. Kommunstyrelsen bör kunna förvänta sig korrekta källhänvisningar till 
primärkällor, särskilt när det handlar om svenska statistikuppgifter. 
Anmärkningsvärd är uppgiften om lärares låga kunskapsnivå om rasism där källan 
är en webbsida hos stiftelsen Friends med reklam för en utbildning om rasism i 
skolan. 
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Yttrande angående Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot 
rasism 2020–2023  
 
 
Kampen mot rasism är en frihetsfråga. Det handlar om tolerans och respekt för 
sina medmänniskor. Ingens liv ska begränsas på grund av hudfärg, religion eller 
ursprung. Under 2018 framförde FN:s rasdiskrimineringskommitté kritik mot 
Sverige angående rasistiska och extrema organisationers verksamheter och 
aktiviteter, samt oro över rapporter om rasistiska hatbrott mot afrosvenskar, judar, 
muslimer och romer i Sverige. FN:s slutsats var att Sverige behöver bli ”striktare i 
bemötandet” av rasism och nazism.  
 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 har som mål att 
Göteborg ska vara en stad fri från rasism. Planen ämnar belysa och förändra de 
strukturer och processer i den kommunala miljön som kan innebära en 
begränsning eller hinder för vissa att uppnå lika möjligheter som resten av 
samhället. Vi ser det som positivt att stadens arbete mot rasism samt uppföljning 
arbetas in i stadens befintliga strukturer, så arbetet mot rasism inte blir en 
sidoverksamhet. Många remissinstanser välkomnar planen och har bidragit med 
värdefulla synpunkter. En kritik som lyftes av flera remissinstanser var att planens 
insatser mot rasism borde renodlas och prioriteras, Insatserna har nu minskat samt 
har ett tydligare strukturellt och verksamhetsutvecklande fokus.  
 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 är ett första steg i 
att rusta upp stadens arbete mot rasism. Det är både välkommet och nödvändigt 
för att skapa en stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas 
utanför. Vi i Alliansen ställer oss bakom Göteborgs Stads plan för att stärka 
insatser mot rasism 2020–2023.   
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Yttrande angående – Göteborgs Stads plan 
för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 
 

Vi rödgrönrosa ställer oss bakom stadsledningskontorets förslag till plan för stärkta 
insatser mot rasism. Det är särskilt bra att planen tydligt har sin utgångspunkt i 
förståelsen av rasism som ett strukturellt samhällsproblem som medför ojämlik fördelning 
av rättigheter, möjligheter, resurser, makt och inflytande. Vi ser också positivt på att 
planens övergripande mål och delmål har formulerats skarpare efter remissrundan.  
 
Samtidigt måste vi ännu en gång uppmärksamma att det saknas pengar för att genomföra 
planen i sin helhet. Sedan alliansen tog över styret i Göteborgs Stad har det skett en 
nedprioritering av arbetet med grundläggande rättigheter i och med att det vid varje 
antagande av en ny plan (exempelvis plan för en jämlik stad) eller uppföljning av en 
gällande plan (exempelvis plan för hbtq-personers livsvillkor) har konstaterats att det inte 
finns tillräckliga resurser för att genomföra alla delar i planen. Eller med de ord som 
återfinns även i detta tjänsteutlåtande så ska genomförandet ske ”i den takt som berörda 
nämnder och styrelser bedömer vara möjligt”. 
 
Vi noterar speciellt att antalet insatser i planen för stärkta insatser mot rasism går ner från 
18 till 10 st. I tjänsteutlåtandet tas upp att vissa insatser kan läggas in under annat 
pågående arbete i staden, och vissa har kunnat slås ihop, men det tas också upp att vissa 
insatser ”prioriterats bort utifrån rådande ekonomiskt läge”. 
 
Enligt stadsledningskontoret påtalar flera av remittenterna att genomförandet av en del 
insatser är avhängigt att medel tillskjuts inom ordinarie budgetberedning och att en del av 
den utbildning som krävs sannolikt kommer ligga utanför ordinarie budgetram. 
Stadsledningskontoret bedömer att insatserna Vidga normen i praktiken, erbjuda kurser i 
civilkurage till lärare och elever, förankra samverkan inom plattformen Västsverige mot 
rasism samt tillsätta en referensgrupp för arbetet mot rasism förutsätter finansiering 
genom externa medel eller genom Levande historias medel. Dessutom finns även 
oklarheter kring de insatser som av stadsledningskontoret bedöms kunna rymmas inom 
ram. Vi rödgrönrosa har tidigare till exempel i ett yttrande i kulturnämnden påpekat att i 
de insatser som kräver arbetsinsatser och prioriteringar av flera nämnder och styrelser och 
i de insatser där krav ställs på ökad delaktighet och samverkan från kulturnämnden så 
innebär det behov av resurssättning. 
 
I en tid av tilltagande polarisering mellan människor då diskriminering, rasism och 
hatbrott ökar måste arbetet med mänskliga rättigheter stärkas. Det är därför glädjande att 
staden nu får en plan för arbetet mot rasism men mycket oroande om delar av den inte 
kommer att kunna genomföras. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2020-01-14 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Yrkande angående – Göteborgs Stads plan för 
stärkta insatser mot rasism 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborg Stads plan för stärkta insatser mot rasism återremitteras för ytterligare 
kompletteringar och perspektiv enligt yrkandet. 

 

Yrkandet 
Planen behöver ytterligare kompletteringar och perspektiv. Vi noterar att det saknas 
stärkta insatser rörande: 

• Svensk blåljuspersonal som utsätts för både rasistiska påhopp och våldsverkan. 
• Sammandrabbningar mellan olika etniska grupperingar som sker utan medverkan 

från inhemsk befolkning. 
• Våld, hatbrott och rasism riktad mot den inhemska befolkningen.  

”Rasism i olika former riktar sig mot nyanlända lika mycket som mot medborgare födda i 
Europa som förvägras lika rättigheter och möjligheter i det samhälle de helt tydligt är 
medlemmar av.” - European Coalition of Cities against Racism 

Sverigedemokraterna tar avstånd från all form av diskriminering och rasism.  

I kommunallagen 2§ står det att ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns skäl för något annat.” Likställighetsprincipen. 

Medborgarna i Sverige skyddas även av diskrimineringslagen. Det finns sju 
diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud:  

• kön 
• könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet 
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionsnedsättning 
• sexuell läggning 
• ålder  

Straffskalan skärptes nyligen avseende hatbrott. Hatbrott avser hets mot folkgrupp och 
olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv har varit att kränka en 
individ eller en folkgrupp.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-01-10 
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Planen behöver förses med konkreta åtgärder för att utröna vem eller vilka grupper som 
står bakom rasismen. I Malmö flyr judiska familjer staden och hoten de upplever kommer 
oftast från människor med muslimsk tro. De tre dömda männen som låg bakom attacken 
på synagogan i Göteborg 2017, har sitt ursprung i Gaza - Palestina och Syrien.  

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism fokuserar på afrofobi, antisemitism, 
antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Det är ett märkligt urval för Göteborgs 
Stad 2020 och det är viktigt att vi istället vågar prata öppet om den varierande rasism som 
äger rum här mellan olika etniska grupper, där svenskar ofta inte ens är inblandade.  

Göteborgs Stads plan för rasism saknar förankring i vad som pågår i Göteborg mellan 
olika etniska grupperingar. Den delger en parallell berättelse, vilket är skrämmande och 
leder bara till ytterligare polarisering i samhället. Problemen måste ringas in på ett så 
ärligt sätt som möjligt för att staden ska komma till bukt med rasism och kriminella 
gärningar. Det kan vi inte genom att hymla med vilka som ligger bakom en stor del av 
hatbrotten i Göteborg. Våra medborgares trygghet måste alltid komma först. 

Det är av största vikt att få en tydlig bild av rasismen och dess ursprung i vårt samhälle. 
Av ideologiska skäl eller av missriktad välvilja förekommer det att fientligheten som 
även existerar mot svenskar helt osynliggörs. Helt öppet förnekas det att denna rasism 
mot svenskfödda existerar och offren lider utan att få hjälp av samhället.  

Dagligen ser vi exempel i media på hur lärare, sjukhuspersonal, blåljuspersonal, 
skolungdomar och äldre faller offer för rasism. Det är hot mot tjänstemän och extrem 
mobbing, övervåld och kränkningar i samband med rån, även mot inhemsk befolkning.    

När rasism ska belysas är det viktigt att inte vinkla denna från något specifikt håll. 
Handlingarna i ämnet lägger stort fokus på några få utvalda grupper som offer. Att peka 
ut några enstaka grupper är i sig en form av rasism.  

Göteborgs Stad strävar efter att finna rätt insatser mot rasism men den nuvarande planen 
skapar bara ytterligare indelningar i grupper och raser, det blir inte konstruktivt. Det är 
viktigt att skapa en medvetenhet som inkluderar alla invånare. Göteborgs Stad ska arbeta 
rättvist och spegla allas lika värde. 

Alla göteborgare oavsett ursprung har rätt till ett liv fritt från mobbing och förtryck. 
Rasism och hotbrott breder ut sig när kunskap och kontroll medvetet får stå tillbaka. Inga 
individer ska särbehandlas, inga individer ska genom immunitet kunna rättfärdiga onda 
handlingar mot sina medmänniskor. 

I Göteborg gäller likvärdighetsprincipen samtliga invånare oavsett etnicitet, något staden 
flera gånger brustit i. Att ge nyanlända skolförtur är ett av många exempel. Vi påtalade i 
kommunstyrelsen redan 2016 att detta bryter mot likställighetsprincipen. Utfallet visade 
att vi fick rätt.   
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Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot 
rasism 2020–2023 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023, i enlighet med 
bilaga 3, antas. 

2. Uppdraget att ta fram en plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom 
mänskliga rättighetsarbetet, givet i budget 2018, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-05-29 § 449 har planen skickats på remiss. 
Synpunkter har inkommit från totalt 18 remissinstanser och 5 externa aktörer. Samtliga 
nämnder och styrelser i Göteborgs Stad som har svarat tillstyrker förslaget. 

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism utgår från de roller där staden har 
rådighet att förändra – som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. 
Planen har ett institutionellt perspektiv och ämnar belysa och förändra de strukturer och 
processer i den kommunala miljön som kan innebära en begränsning eller hinder för vissa 
att uppnå lika möjligheter som resten av samhället. Planen har sin utgångspunkt i 
internationella konventioner om mänskliga rättigheter och de lagar och principer som styr 
det kommunala uppdraget. Den nationella planen Samlat grepp mot rasism, liknande 
former av fientlighet och hatbrott och den lokala lägesbilden Från dolt till synligt, som 
har tagits fram under arbetet med denna plan, lyfter fram problembilder vilka planens 
insatser har utvecklats ifrån. Göteborgs Stads plan kopplar tydligt an till den nationella 
planen och använder samma definition av rasism och fokuserar särskilt på afrofobi, 
antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Det övergripande målet 
lyder Göteborg är en stad fri från rasism. 

Stadsledningskontoret har utvecklat föreliggande plan utifrån inkomna synpunkter och 
föreslår att den, i enlighet med bilaga 3, antas. 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-10 
Diarienummer 0362/18 
 

Handläggare  
Ida Rosell 
Telefon: 031-3680330 
E-post: ida.rosell@stadshuset.goteborg.se  

mailto:ida.rosell@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
De flesta insatser som planen föreslår förväntas kunna finansieras via nämnders och 
styrelsers ordinarie budget då de avser att stärka den ordinarie verksamheten och utveckla 
arbetssätt. För att få en tydligare bild av hur ansvariga nämnder och styrelser värderar 
resursåtgången för insatserna skickades en fråga ut tillsammans med remissförfarandet. 
Flertalet av stadens remittenter påtalar att genomförandet av en del insatser är avhängigt 
att medel tillskjuts inom ordinarie budgetberedning och bedömer att en del av den 
utbildning som krävs ligger utanför ordinarie budgetram. Stadsledningskontoret bedömer 
att genomförandet kan ske i den takt som berörda nämnder och styrelser bedömer vara 
möjligt. Omprioriteringar har gjorts i planen och antalet insatser har minskat från 18 till 
10 insatser.  

Stadsledningskontoret bedömer att möjliggörandet av vissa insatser i planen förutsätter 
finansiering genom externa medel eller genom exempelvis Levande historias medel. 
Detta gäller följande insatser: Vidga normen i praktiken, erbjuda kurser i civilkurage till 
lärare och elever, förankra samverkan inom plattformen Västsverige mot rasism samt 
tillsätta en referensgrupp för arbetet mot rasism. Vid utebliven finansiering från 
exempelvis EU:s program och fonder eller Levande historia får insatserna bedömas 
utifrån nämndernas och styrelsernas möjligheter att genomföra dem. 

Stadens medlemskap och engagemang i ECCAR ska belasta kommuncentrala poster för 
stadenövergripande avgifter (Dnr 1020/18). En plan för stärkta insatser mot rasism och ett 
medlemskap i ECCAR bedöms ge bättre möjligheter och förutsättningar att söka och 
koppla regionala, nationella och internationella medel till Göteborgs Stad och den 
samverkan som förväntas utvecklas med andra civila samhället, andra aktörer och 
akademin. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
En plan för insatser mot rasism förväntas stärka arbetet med att respektera, skydda och 
främja mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad med särskilt fokus på de 
diskrimineringsgrunder som kan kopplas till rasism. Flera diskrimineringsgrunder kan 
också samspela och rasistiska uttryck kan se olika ut för olika grupper och beroende på 
historisk, samhällelig och social kontext. Det påverkar människors möjligheter, inflytande 
och tillgång till rättigheter. Planens insatser syftar till att undanröja eventuella hinder för 
likvärdig service och likvärdiga möjligheter, så att Göteborgs Stad kan bli en än mer 
inkluderande och attraktiv arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och 
samhällsaktör.  

Barnkonventionen 
I Barnkonventionens artikel 2 deklareras att alla barn har samma rättigheter och lika 
värde. En av fyra grundprinciper som genomsyrar barnkonventionen är att inget barn får 
diskrimineras. Men även barn blir utsatta för rasism och stereotypa föreställningar och 
uppfattningar utifrån sin hudfärg, ras, religion, kulturella, etniska och nationella ursprung 
eller andra liknande förhållanden som begränsar lika tillgång till sina rättigheter och 
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möjlighet att utvecklas. Ungdomar i forskningsstudien Att färgas av Sverige 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2007) beskriver vad det innebär att tidigt i livet få 
uppleva att man är annorlunda. De berättar om ett utanförskap, avvisande attityder från 
omgivningen och om hur det är att vara en synlig minoritetsgrupp i Sverige. Liknande 
berättelser finns dokumenterade i den lokala lägesbilden Från dolt till synligt (Göteborgs 
Stad, 2019). Erfarenheter av rasism och diskriminering påverkar livsvillkor och hälsa hos 
barn såväl som vuxna runt barnen. I stadens verksamheter inom bland annat individ- och 
familjeomsorg, förskola, skola, fritid, kultur och idrott har medarbetare stora möjligheter 
att påverka barns och ungas attitydbildning genom att jobba med frågor om allas lika rätt 
och värde tillsammans med barnen och vara vuxna förebilder för den yngre generationen. 
Detta uttrycks tydligt i bland annat skollagen och läroplanen. Genom att arbeta 
systematiskt och långsiktigt mot rasism kan det förebyggande och främjande arbetet i 
staden och de verksamheter som riktar sig till de yngsta i vår stad ytterligare stärkas. 
 
FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 
(CERD) 
Sverige har undertecknat sju av FN:s nio kärnkonventioner för mänskliga rättigheter. För 
var och en finns en kommitté av oberoende experter vars uppdrag är att övervaka att 
staterna skyddar och respekterar rättigheterna i de konventioner de ratificerat. I 
granskningen av hur Sverige lever upp till CERD från maj 2018 finns flera 
rekommendationer om förändringar som rör det kommunala uppdraget. Bland 
rekommendationerna står bland annat: Att aktivt bekämpa strukturell diskriminering och 
uppmärksamma dess konsekvenser för sårbara grupper, vidta åtgärder för att säkra 
rättigheter enligt nationell lag och internationella normer, agera för att motverka 
diskriminering inom arbets- och bostadsmarknad, tillgängliggöra data utifrån olika 
indikatorer för att kunna följa upp tillgång till rättigheter samt säkra likvärdig tillgång till 
sjukvård, utbildning, bostad och arbete. Afrosvenskar, muslimer, samer och romer pekas 
ut som särskilt utsatta grupper. Samtliga av dessa rekommendationer innefattar ett arbete 
där kommunen har rådighet att bidra och rekommendationerna har tagits tillvara i 
utformningen av planen för stärkta insatser mot rasism.  
 
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
Agenda 2030 genomsyras av demokrati och mänskliga rättigheter. I juni 2018 kom även 
regeringens handlingsplan för Agenda 2030 (2018–2020). Bristande jämlikhet och 
diskriminering utgör en risk för demokrati och rättssäkerhet. Tillit och förtroende är en 
förutsättning för en hållbar utveckling vilken stärks genom bland annat rättssäkra och väl 
fungerande institutioner för alla, vilket arbetet mot rasism ämnar stärka.  
 
Europarådets uppmaningar gällande nationella minoriteter 
Europarådet granskar även efterlevnaden av Europarådets konventioner om de nationella 
minoriteterna. Hösten 2108 fick Sverige en del kritik gällande efterlevnad av 
konventionerna och det finns krav på förändringar och ett stärkt arbete utifrån lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2019:724) och de förstärkningar i lagen som 
gäller från och med 1 januari 2019.  

Regeringen fattade även 2012 beslut om en strategi för romsk inkludering under 2012–
2032. Strategin är en förstärkning av minoritetspolitiken och utgångspunkten är Sveriges 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/
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internationella förpliktelser kring mänskliga rättigheter. Strategins övergripande mål är att 
den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-
rom. Strategin fokuserar särskilt på principen om icke-diskriminering, jämställdhet och 
barnets rättigheter. Att den nationella minoriteten romer är delaktiga och har inflytande i 
arbetet mot antiziganism och diskriminering är centralt. Göteborgs Stad var pilotkommun 
för strategin under perioden 2012–2015 och jobbar idag med frågorna bland annat genom 
kommunstyrelsens råd för den nationella minoriteten romer, staden romska verksamhet 
Romano Center i Väst samt via romska brobyggare inom skolan som förväntas bidra till 
att öka den romska minoritetens tillgång till utbildning och stärka förtroendet mellan 
minoriteten och den kommunala förvaltningen. 
 
Nationell plan mot rasism och hatbrott 
Under 2016 tog regeringen fram Samlat grepp mot rasism och hatbrott – en nationell plan 
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Den övergripande ambitionen för 
planen är ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism, liknande former av 
fientlighet och hatbrott i Sverige. I planen identifieras ett antal minoritetsgrupper som 
löper högre risk att utsättas för rasism. Minoritetsgrupperna återkommer även i FN:s 
rasdiskrimineringskommittés granskning av Sverige från maj 2018. Dessa är: 
afrosvenskar, judar, muslimer, romer och samer. I planen pekar regeringen ut fem 
strategiska områden: Mer kunskap, utbildning och forskning, förbättrad samordning och 
uppföljning, ett ökat stöd från det civila samhället, ett starkare förebyggande arbete mot 
hatbrott på nätet och ett mer aktivt rättsväsende. Göteborgs Stads plan tar avstamp i den 
nationella planen och dessa fem strategiska områden som identifierats som avgörande för 
att uppnå den nationella planens ambition. 

Samverkan 
Information, fördjupad dialog och partssamverkan har skett med de fackliga 
organisationerna vid följande tillfällen 2019-03-14, 2019-03-27 och 2019-11-28. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-29 § 449 samt yrkanden och yttranden  

2. Protokollsutdrag, tjänsteutlåtanden och remissvar samtliga remittenter, externa 
myndigheter och organisationer från civila samhället  

3. Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 – Från ord till 
handling inklusive bilaga Från dolt till synligt – lägesbild av minoriteters 
erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad 
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Ärendet  
I Kommunfullmäktiges budget 2018 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. 
Stadsledningskontoret föreslår att föreliggande plan för stärkta insatser mot rasism antas. 

Beskrivning av ärendet 
I kommunfullmäktiges budget 2018 framgår att ”i en tid av ökad polarisering mellan 
människor då diskriminering, rasism och hatbrott breder ut sig måste Göteborgs Stad 
stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna”. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram en plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga 
rättighetsarbetet. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-05-22 §386 godkändes Göteborgs Stads ansökan 
om medlemskap i European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) (dnr 1020/18). 
Ansökningsprocessen avslutades den 22 november 2019 då den internationella 
styrgruppen för ECCAR enhälligt röstade in Göteborgs Stad som medlemmar i 
organisationen. Föreliggande plan är också stadens plan för medlemskapet i ECCAR för 
perioden 2020–2023 och redovisningen till ECCAR:s internationella styrgrupp 
sammanfaller med uppföljningen år 2021 och 2023. 
 
Definition och problembild  
Den definition av rasism som planen använder är hämtad från den nationella planen mot 
rasism. Definitionen lyder: Rasism är uppfattningar om att människor på grund av 
föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller 
annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör 
behandlas på olika sätt. Inom ramen för planen uppmärksammas särskilt afrofobi, 
antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Rasism kan ta sig i uttryck 
i att såväl individer som grupper uppfattas som främmande eller oönskade i ett 
samhälle.1   

Rasism är ett samhällsproblem av komplex art och angeläget för långt fler än en enskild 
individ eller grupp som utsätts. Rasism påverkar samhällets och stadens utveckling, 
göteborgarnas liv och begränsar lika tillgång till rättigheter och möjligheter. 
Komplexiteten ligger bland annat i att rasismen inte enbart är direkta och 
mellanmänskliga uttryck. Rasism ligger dolt i strukturer och handlingsmönster som 
påverkar fördelning av resurser och möjligheter. Rasism riskerar att upprätthållas och 
stödjas medvetet eller omedvetet. Rasism är ibland öppen och uttalad och kan leda till 
brottsliga handlingar, som hatbrott och diskriminering. Rasism är ibland också mer dold 
och omedveten och skapar förhållanden som idag inte omfattas av till exempel 
diskrimineringslagen men som medför ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, 
rättigheter och möjligheter för människor baserat på den identitet de tillskrivs och den 
grupp de antas tillhöra. Konsekvenserna tar sig uttryck i bland annat otrygghet och 
försämrad folkhälsa.  

                                                      
 
1 Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, 
Regeringskansliet (2016) 
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Skyddet mot diskriminering och rasism är en central del i arbetet för de mänskliga 
rättigheterna. Diskrimineringsombudsmannens rapport Upplevelser av diskriminering 
(2010) visar att många personer upplever sig diskriminerade av aktörer eller i situationer 
som idag inte alltid omfattas av lagstiftningen. Det handlar om alla människors rätt att 
kunna delta i samhällslivet på lika villkor, att inkluderas och känna sig välkommen i olika 
miljöer. Rapporten beskriver hur synliga minoriteter ständigt behöver utmana och 
ifrågasätta samhälleliga barriärer för att hävda rätten till lika rättigheter och möjligheter i 
livet. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och rasism är 
grundläggande i en demokrati. 

Diskrimineringsombudsmannen fick 2014 regeringsuppdraget att utveckla och 
intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att 
följa upp insatser inom området. 2018 redovisades resultatet av undersökningen som 
fokuserar på kommuners arbete mot rasism.2 Diskrimineringsombudsmannen konstaterar 
att kommunerna ofta saknar en definition av begreppet rasism, att det inte finns en tydlig 
problembild utifrån vilket arbetet kan planeras och genomföras och att kommunernas 
arbete i praktiken sällan är inriktat på att undvika att grupper och individer utsätts för 
rasism. Likaså framhålls att kommunerna överlag inte har någon övergripande strategi för 
arbetet mot rasism och att insatser mot rasism ofta är beroende av enskilda individers 
engagemang. Arbetet har också sällan fokus på den egna organisationen och de arenor där 
kommunen har möjligheter att påverka och förändra strukturer som missgynnar vissa 
grupper och gynnar andra. Det saknas också exempel där kommunernas samverkan med 
andra kommuner och myndigheter har ett uttalat syfte att motverka rasism. I 
undersökningen dras även slutsatsen att den samverkan som sker med företrädare för 
civilsamhället sällan har ett uttalat syfte att just motverka rasism. Kommunerna behöver 
säkerställa delaktighet i arbetet med de som utsätts för och erfar rasism.  
 
Lokal kunskap och medskapande processer 
Målsättningen är, och har varit, att arbeta utifrån FN:s principer för mänskliga rättigheter 
där icke-diskriminering, jämlikhet, deltagande, transparens och ansvar är vägledande för 
arbetet och hela planprocessen, från planering och genomförande till uppföljning. I 
arbetet med att ta fram planen har stadsledningskontoret samlat in lokal kunskap kring 
problembilden tillsammans med människor som har erfarenheter av rasism i kontakt med 
Göteborgs Stad. Dialog har förts med röstbärande organisationer och aktörer och en 
undersökning har genomförts där berättelser om olika former av rasism inom våra 
verksamheter eller i kontakt med staden har beskrivits, dokumenterats och analyserats. 
Vidare har tjänstepersoner från planens styrgrupp och arbetsgrupp samt från förvaltningar 
och bolag deltagit på workshops tillsammans med aktörer från det civila samhället, 
kommunstyrelsens råd och ungdomsfullmäktige för att identifiera utvecklingsområden 
och insatser till planen. Förutom det direkta syftet att mötas, bygga kunskap och lära 
tillsammans för att utveckla stadens processer och verksamheter, har avsikten varit att 
möjliggöra att nätverk skapas och förtroende byggs. Det kan i sin tur bidra till att skapa 
legitimitet och trovärdighet för stadens arbete mot rasism. 

                                                      
 

2 Redovisning av uppdraget att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans 
genom att följa upp insatser inom området – A2014/2479/DISK med ändringen Ku2016/02629/DISK 
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Den lokala kunskap som har framkommit genom de medskapande processerna visar att 
rasism förekommer i vår stad Göteborg, på våra arbetsplatser och i våra verksamheter. 
Göteborgs Stad upplevs inte alltid leva upp till sitt ansvar utifrån lagstiftning och 
offentliga uppdrag. Göteborgs Stad upplevs veta för lite kring hur det ser ut i staden och 
vilka konsekvenser rasismen får för invånare och medarbetare. Kunskap och medvetenhet 
kring hur rasism kan ta sig uttryck och hur det kan motverkas är bristfällig. Det råder en 
otydlighet kring anmälningsprocessen gällande utsatthet och diskriminering både för 
invånare och medarbetare. Avslutningsvis finns det en avsaknad av ett systematiskt och 
samordnat arbete mot rasism.  
 
Remissförfarande 
Efter beslut i kommunstyrelsen 2019-05-29 skickade stadsledningskontoret 2019-06-10 
ut planen på remiss. Detta för att förankra och vidareutveckla planen ytterligare och få in 
synpunkter kring planens föreslagna utgångspunkter, delmål och insatser samt huruvida 
dessa ger den ledning, samordning och stöd som behövs för att nå planens målsättning. 
Stadsdelsnämnderna Angered, Lundby, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg ombads 
besvara remissen. Vidare ombads byggnadsnämnden, social resursnämnd, 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, grundskolenämnden samt förskolenämnden att 
besvara remissen. Bland styrelserna ombads Förvaltnings AB Framtiden, Business 
Region Göteborg AB och Stadshus AB inkomma med synpunkter, liksom 
kommunstyrelsens råd, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland och 
Polisen Region Väst samt sju organisationer och församlingar från det civila samhället3. 

Synpunkter skulle ha inkommit 2019-10-04. En facknämnd, ett råd och en förening bad 
om uppskov och sista svaret kom efter beviljande in 2019-10-28. 

Nedan följer en tabell med remissversionens formulerade delmål och aktiviteter. Det 
övergripande målet i remissversionen löd: Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, 
strategiskt och effektivt arbete mot rasism. 

Delmål Aktiviteter 
I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras 
aktörer och grupper som berörs. 
 

1:1a Västsverige mot rasism  

1:1b Skapa en referensgrupp för arbetet mot rasism  

1:2 Kontaktpersoner och nätverk  

1.3 Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens 
utveckling och lokala beslutsfattande  
 

Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och 
agerar mot rasism, som arbetsgivare och 
servicelämnare så väl som demokrati- och 
samhällsaktör 

2:1 Baseline studie 

2:2 Vidga normen i praktiken 

2:3 Metoder för insamling av underlag och 
uppföljning 

2:4 Införa frågor om rasism i 
trygghetsundersökningar 

                                                      
 
3 Göteborgs moskén, Göteborgs Rättighetscenter – mot diskriminering, Judiska församlingen, Neutrala 
ungdomsföreningen, Rädda Barnen, Sameföreningen och Trajosko Drom. 
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Delmål Aktiviteter 
2:5 Tillgängliggöra information om arbetet mot 
rasism och anmälningsprocesser på webben 

2.6 Utveckla introduktions- och 
ledarskapsutbildningar  

2:7 Leda reflekterande samtal kring rasism och 
diskriminering med medarbetare 

2.8 Utbildningar mänskliga rättigheter, rasism och 
strukturell diskriminering  

2.9 Förhöjd kunskap om rasismens konsekvenser 
på hälsa, trygghet och jämlikhet 

2.10 Formulär för anmälan och riktlinjer för 
hantering och sanering av rasistiskt klotter, 
symboler och hatpropaganda i kommunala 
verksamheter, bostadsbolag och det offentliga 
rummet 

2.11 Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och 
kvalitetsarbetet med rutiner för agerande vid 
uppkomna situationer av rasistisk karaktär  

2.12 Förstärkt fokus på förskolans och skolans 
demokrati- och värdegrundsuppdrag 

2.13 Motverka hat och hot på nätet och erbjuda 
stöd för utsatta 

2.14 Utbilda i civilkurage på högstadie- och 
gymnasieskolor 
 

 

Stadsledningskontoret önskade remissvar utifrån följande frågor:  

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i 
planen? Om ja vilka och motivera varför.  

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om 
ja föreslå vilka och motivera varför. 

3. Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att 
nå planens mål? Om inte, vad saknas? 

4. Värdera resursåtgången för insatserna utifrån Stadsledningskontorets bedömning i 
tjänsteutlåtandet. 

Nedan finns en översikt på yttranden och ställningstaganden i tabellform från de 
nämnder, styrelser och råd som inkommit med svar. I övrigt inkom synpunkter från tre 
civilsamhällesorganisationer (av sju tillfrågade) och två externa aktörer (av tre 
tillfrågade). 

Svaren från remittenterna går inte att utläsa utifrån ovan givna frågeställningar. 
Synpunkterna presenteras därför utifrån rubriker som har blivit tydliga vid 
sammanställningen av samtliga synpunkter. 
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 SDN Facknämnder Bolag KS råd 
Yttranden 
inkommit 
från  

Samtliga 
(4) 

Samtliga (6) 2 av 3 Samtliga (HBTQ-, Pensionärs-, 
Funktionshinder-, Sverigefinska 
rådet samt rådet för den nationella 
minoriteten romer samt 
Ungdomsfullmäktige)  

Tillstyrker 
respektive 
avstyrker 
förslag på 
plan, framgår 
ej  

4 tillstyrker 6 tillstyrker 2 tillstyrker 4 tillstyrker, 2 framgår ej 

 
 
Sammanfattning av synpunkterna  
De synpunkter som lyfts nedan är de där remittenterna uttrycker förbättringsmöjligheter 
alternativt ställer sig negativ till eller förespråkar att något tas bort från planen. De 
insatser som man är positiv till är överlag de insatser som återfinns i bilaga 3 Göteborgs 
Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023.  
 
Disposition, språk och läsbarhet 
Flera remittenter kommenterade på planens disposition och den omfattande inledande 
delen där det också redogjordes för utvecklingsområden och förflyttningar. Detta ansågs 
göra planen, som styrande dokument, svårtillgänglig och man saknade en tydlig röd tråd i 
planen från inledning, till behov och insatser. 
 
Mål och utgångspunkter  
Det framkom att planens mål bör framgå i den inledande delen. Målformuleringarna 
ansågs vara mer av processmål, än en beskrivning av ett önskat tillstånd. I de 
internationella konventionerna om mänskliga rättigheter saknade en del remittenter FN:s 
konvention för barnets rättigheter. Planen skulle vara betjänt av att tydliggöra 
kopplingarna till den nationella planen samt utgå från lärdomarna i lägesbilden Från dolt 
till synligt. Flera betonade vikten av en förståelse för hur rasism samverkar med flera 
andra diskriminerande maktordningar. Exempel på detta har framkommit i berättelserna i 
lägesbilden. 
 
Kopplingar till andra planer och program i staden 
Vissa av remittenterna önskade säkerställa kopplingen till kommande plan för arbetet 
med nationella minoritetsfrågor då tre av fem grupper som identifieras som särskilt 
utsatta i den nationella planen mot rasism är nationella minoriteter. Givet fokus på 
förskola och skola bör skrivningar stärkas med koppling till skollag och läroplaner. 
Kopplingar till Jämlik stad och samordning av arbetet och styrande dokument inom 
mänskliga rättighetsområdet efterfrågas. 
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Insatser 
Det påtalades generellt att insatserna borde renodlas och prioriteras. Insatserna bör vara 
mer övergripande och strukturella utifrån ett hela staden-perspektiv samt med tydligare 
koppling till ordinarie arbete och processer för att bli långsiktigt hållbara. Det 
efterfrågades också samordning för att säkra likvärdighet över staden gällande insatsernas 
utveckling. Fokus i arbetet bör framåt vara tillitsskapande med tanke på att de som utsätts 
för rasism ofta kan ha bristande förtroende till kommunen. 

De specifika insatser som flest kommenterade var följande insatser: 

1.3 Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala beslutsfattande. 
Insatsen uppfattades som otydligt formulerad och att det introducerades nya begrepp som 
interkulturalitet vilket kan bidra till viss förvirring och påverka tolkning och tillämpning 
av insatsen. 

2.1 Baseline studie. Behovet av en så omfattande studie ifrågasattes och man ansåg att 
nämnder och styrelser kan delge kommunstyrelsen redan befintliga underlag som en 
grund för att få fram stadens nuläge kring arbetet mot rasism. 

2.3 Metoder för insamling av underlag och uppföljning. Även denna insats upplevdes 
som otydlig och förslag för utveckling framkom. 

2.4 Införa frågor om rasism i trygghetsundersökningar. Här framkom olika meningar om 
behovet av insatsen och möjligheten att genomföra den. 
 
Stöd, samordning och implementering 
Flera remittenter lyfter behovet av övergripande samordning och struktur för spridning av 
lärdomar. Man efterfrågar någon form av konsultativt stöd och ser ett större behov av 
centralt metodstöd och koordinering av, till exempel av utbildningsinsatser, inom staden. 
Rekommendationer ges att insatserna i högre grad baseras på en tydligare samlad 
kunskapsbild samt integreras i ordinarie styrning, ledning och uppföljning. 
 
Utvärdering och uppföljning 
Kommentarerna till uppföljning hör ihop med kommentarerna under rubriken disposition. 
Utifrån remittenternas svar framkom att planen behöver tydliggöra hur uppföljningen av 
insatserna kopplas till antingen mål, förflyttningar och/eller utvecklingsområden. 
 
Finansiering 
Flertalet av stadens remittenter lyfter att genomförandet av vissa insatser i planen är 
avhängigt att medel tillskjuts. Att göra insatser som säkrar värdigt bemötande och icke-
diskriminerande förhållningssätt ingår i kommunens grunduppdrag och resurser för detta 
behöver säkras. En del föreslår att vissa funktioner som utbildningsresurser och 
metodutvecklare knyts till staden centralt för att kunna koordineras och nyttjas av alla 
förvaltningar. Detta för att på bästa sätt nyttja stadens gemensamma ekonomiska resurser 
och öka likvärdigheten över staden. 
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Ändringar utifrån synpunkterna  
Utifrån de synpunkter som inkommit föreslår stadsledningskontoret i tabellen nedan 
följande delmål och insatser. Under stadsledningskontorets bedömning framgår hur 
remittenternas synpunkter har arbetats in i planen. 

Övergripande mål: Göteborg är en stad fri från rasism 

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

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

1.2 Skapa en sektorsövergripande referensgrupp för arbetet mot 
rasism 

1.3 Utse kontaktpersoner och skapa nätverk i Göteborgs Stad 

2. Göteborgs Stad synliggör, 
förebygger och agerar mot 
rasism   

2.1 Utreda förutsättningarna för att utveckla och använda metoder 
för insamling av underlag och uppföljning utifrån fler variabler  

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

2.3 Vidga normen i praktiken 
2.4 Rasism och hatbrott integreras i Göteborgs 

Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete  
2.5 Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och 

värdegrundsuppdrag  
2.6 Motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta   
2.7 Stärka lärare och elever i att agera mot rasism genom 

utbildning i civilkurage på högstadie- och gymnasieskolor  

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Disposition, språk och läsbarhet 
Stadsledningskontoret bedömer att synpunkterna gällande planens disposition är relevanta 
och har därför lyft bort rubrikerna utvecklingsområden och förflyttningar. Den inledande 
delen har kortats från 8 till 4 sidor. Stadens önskvärda förflyttningar är fortfarande 
behjälpliga att använda i kommunikativt syfte kring Göteborgs Stads arbete mot rasism.  
 
Utgångspunkter och mål 
Utifrån synpunkterna kring mål och utgångspunkter har målformuleringarna och 
målkedjan setts över. Det övergripande målet har ändrats till Göteborg är en stad fri från 
rasism. Den tidigare målformuleringen, Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, 
strategiskt och effektivt arbete mot rasism, är snarare en del av planens syfte. Delmål 1 
och delmål 2 har utvecklats något. I delmål 2 ersätts ”förebygger” med 
”uppmärksammar” då det är en viktig del i att Göteborgs Stad agerar mot rasism. 

Under rubriken konventioner, lagbestämmelser och det offentliga uppdraget stärks 
skrivningar kopplat till lagstiftning som rör förskola och skola. Planen har också, som 
efterfrågats, tydligare koppling till den nationella planen Samlat grepp och lokal kunskap 
genom lägesbilden Från dolt till synligt. 
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Kopplingar till andra planer och program i staden 
Då uppdraget har varit att ta fram en plan för insatser mot rasism inom mänskliga 
rättighetsarbetet har avgränsningen till andra planer och program gjorts till de styrande 
dokument som är aktuella och beslutade om och som avdelningen för mänskliga 
rättigheter på stadsledningskontoret ansvarar för. 
 
Insatser 
18 föreslagna insatser har blivit 10 insatser. Dessa tio har ett tydligare strukturellt och 
verksamhetsutvecklande fokus som främjar likvärdighet i stadens olika förvaltningar och 
bolag. De insatser som ansetts ligga utanför ordinarie budgetram har antingen bedömts 
kunna omhändertas i pågående arbete i staden, alternativt arbetats in i dessa tio insatser 
eller prioriterats bort utifrån rådande ekonomiskt läge. Följande insatser som stod med i 
remissversionen är nu borttagna eller integrerade i andra mer övergripande insatser: 

1.3 Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala beslutsfattande. 
2.1 Baseline studie 
2:4 Införa frågor om rasism i trygghetsundersökningar 
2:5 Tillgängliggöra information om arbetet mot rasism och anmälningsprocesser på 
webben 
2.6 Utveckla introduktions- och ledarskapsutbildningar  
2:7 Leda reflekterande samtal kring rasism och diskriminering med medarbetare 
2.8 Utbildningar mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering  
2.9 Förhöjd kunskap om rasismens konsekvenser på hälsa, trygghet och jämlikhet 
 
Stöd, samordning och implementering 
Planen och insatserna har utvecklats för att stödja och skapa förutsättningar för ett 
samordnat, systematiskt och effektivt arbete som främjar lika rättigheter och möjligheter 
och tar avstånd från alla former av rasism. Framförallt insatserna under delmål 1 
Göteborgs Stad involverar och inkluderar aktörer och grupper som berörs i arbetet mot 
rasism förväntas bidra till ökat stöd och förbättrad samordning. Även rubriken 
implementering och uppföljning tydliggör förväntningar på nämnder och bolag för 
omhändertagande och implementering. 
 
Utvärdering och uppföljning 
Skrivningarna kring utvärdering och uppföljning har stärkts och tydliggjorts i planen. De 
insatser som åligger respektive nämnd och styrelse ska tas omhand i ordinarie planering 
och uppföljning av verksamheten. Arbetet följs upp utifrån det förväntade resultatet och 
måluppfyllnad för delmålet. Stadsledningskontoret ansvarar för uppföljning av planen på 
en övergripande nivå. Många av insatserna syftar till att utveckla och skapa processer och 
rutiner för stadens arbete som arbetsgivare och servicelämnare. Därför lämpar sig en 
uppföljning efter två år som följer upp implementeringstakten och status på 
genomförbarheten av insatserna. När planens tidsperiod löpt ut år 2023 kommer 
stadsledningskontoret att utvärdera stadens arbete i förhållande till måluppfyllelse, 
relevans och effekt. Uppföljningen och utvärderingen sammanfaller med redovisningen 
vartannat år inom ECCAR-medlemskapet. 
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Finansiering 
Se stadsledningskontorets bedömning under ekonomiska konsekvenser i föreliggande 
tjänsteutlåtande. 
 
Övriga ändringar 
Ytterligare små revideringar har gjorts i planen för att underlätta läsandet. Dessa 
revideringar har dock inte inneburit att planens innehåll ändrats. Ändringarna består i att 
några textstycken har flyttats om i planen, samt att rubriker har lagts in och att vissa 
förtydliganden har gjorts där det behövts. 

Remittenternas rekommendationer kring implementering och utveckling av insatserna 
kommer att tillvaratas i det fortsatta arbetet mot rasism i Göteborgs Stad. 

 

 

 

Kristina Liljedahl Scheel  

HR-direktör 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Remittering av Göteborgs Stads plan för 
insatser mot rasism 2020-2023 
§ 449, 0362/18 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande från D samt V och MP: 

Förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande remitteras till de nämnder, styrelser, råd, 
civilsamhälleorganisationer och externa aktörer som stadsledningskontoret föreslår, vilka 
framgår av bilaga 3 med ändring enligt yrkande från D samt V och MP med begäran om 
yttrande och inbjudan att lämna synpunkter inom fyra månader efter beslut. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 maj 2019, § 385. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 april 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 24 maj 2019. 
Yrkande från SD den 22 maj 2019. 
Tilläggsyrkande från V och MP den 17 maj 2019. 
Tilläggsyrkande från D den 24 maj 2019. 
Yttrande från S den 28 maj 2019. 
Yttrande från V den 28 maj 2019. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från V och MP den 17 maj 2019 samt avslag på tilläggsyrkande från D den 24 maj 2019, 
yrkande från SD den 22 maj 2019 och yrkande från M, L och C den 24 maj 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från V och MP den 17 maj 2019, tilläggsyrkande från D den 24 maj 2019, yrkande från 
SD den 22 maj 2019 och yrkande från M, L och C den 24 maj 2019. 

Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från D den 24 maj 2019 samt avslag på tilläggsyrkande från 
V och MP den 17 maj 2019, yrkande från SD den 22 maj 2019 och yrkande från 
M, L och C den 24 maj 2019. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-29 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag 
på tilläggsyrkande från M, L och C och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkande från 
M, L och C. ” 

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Naod 
Habtemichael (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (5). 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jessica Blixt (D), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättarna Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) och Jenny Broman (V) röstar Nej (8). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkande från D 
och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkande från D.” 

Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar Ja (6). 

Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V), och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman 
(V) röstar Nej (3). 

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Naod Habtemichael (C) och ordföranden 
Axel Josefson (M) avstår från att rösta (4). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkande från SD 
och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkande från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson 
(S), Grith Fjeldmose (V), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande 
ersättarna Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Jenny Broman (V) samt ordföranden 
Axel Josefson (M) röstar Ja (10). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstår från att rösta (2). 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från V och MP. 

Protokollsanteckningar 
David Lega (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade 
jag röstat Ja i första och tredje omröstningen och avstått från att rösta i den andra 
omröstningen.  

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2019. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2019. 

David Lega (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 24 maj 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnder, styrelser, råd, civilsamhälleorganisationer och externa aktörer genom 
stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2019-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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Ärende nr   2.2.12                         Tilläggsyrkande (D) 24 maj 2019           Dnr 0362/18             
 

 

Tilläggsyrkande angående Remittering av Göteborgs Stads 
plan för insatser mot rasism 2020-2023 

 

Förslag till beslut 
 

1. Lägga till Utbildningsnämnden som remissinstans  

2. Avslå studieförbundet Ibn Rushd som remissinstans  

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet  

 

 

Yrkandet 
 

Utbildningsnämnden bör läggas till som remissinstans. Studieförbundet Ibn Rushd har en 

dokumenterad historia av att ha bjudit in personer med välkända antisemitiska och andra 

intoleranta åsikter vilket har uppmärksammats av bland andra svenska kommittén mot 

antisemitism samt stiftelsen Expo och bör av den anledningen avslås som remissinstans.  

 

 



Tilläggsyrkande angående remittering av Göteborgs 
Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Utbildningsnämnden läggs till som remissinstans.  

 

 

Kommunstyrelsen 
 

  
  

Tilläggsyrkande 
2019-05-17  

(V, MP ) 
  



 
 
Kommunstyrelsen 
Yttrande  ( V) 
2019-05-28 

 

Yttrande angående remittering av Göteborgs Stads plan 
för insatser mot rasism 2020-2023 
 

Regeringen tog 2016 fram en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott– 
Samlat grepp mot rasism och hatbrott. Det övergripande målet för planen är ett strategiskt, effektivt 
och samlat arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige. I planen 
identifieras ett antal minoritetsgrupper som löper högre risk att utsättas för rasism. Dessa är: 
afrosvenskar, judar, muslimer, romer och samer. Under framtagandet av den nationella planen var 
Ibn Rushd studieförbund dialogpartner.  

Ibn Rushd är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till 
folkbildningsorganisationer. Studieförbund granskas regelbundet av Folkbildningsrådet, vars uppgift 
är att fördela statliga medel till folkbildningen, för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i 
Sverige. Det statliga stödet ska användas i linje med statens fyra syften med att stödja folkbildningen. 
Om det visar sig att pengarna inte används som de ska kan Folkbildningsrådet ålägga 
studieförbunden att betala tillbaka dem.  

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk 
utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja 
folkbildningen. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att: 

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 

Vi har varit i kontakt med Folkbildningsrådets generalsekreterare som informerat oss om att det inte 
finns några indikationer på att Ibn Rushd studieförbund missköter sitt uppdrag, utan tvärtom lever 
upp till de fyra syftena.  

Även stadens tjänstemän bedömer att Ibn Rushd är en lämplig aktör att använda sig av. Vi anser att 
det är viktigt att Ibn Rushd är remissinstans för Göteborgs stads plan för insatser mot rasism. Detta 
för att staden ska kunna nå personer som kan ge en aktuell och relevant problembild av hur 
Göteborgs stad bemöter medborgare. Genom Ibn Rushd kan staden nå personer som har egna 
erfarenheter av rasism.  



Det är av största vikt att staden får en bra och användbar plan för insatser mot rasism. Det 
anmärkningsvärt att alliansen och demokraterna väljer att gå i sverigedemokraternas ledband i detta 
ärende och lägger sitt krut på att misskreditera ett erkänt studieförbund. De borde veta bättre.  
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Yrkande angående Remittering av Göteborgs 
Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 
 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen 

1: Avslå Ibn Rushd som remissinstans  

2: Lägga till utbildningsnämnden som remissinstans 

3: I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag  

 

Yrkandet  

Alla former av rasism måste bekämpas. Göteborgs plan för insatser mot rasism 
2020–2023 identifierar ett antal minoritetsgrupper som löper högre risk för att 
utsättas för rasism. Dessa är: afrosvenskar, judar, muslimer, romer och samer. Ibn 
Rushd är ett studieförbund som har bjudit in antisemitiska talare till arrangemang, 
vilket har uppmärksammats av bl.a. Svenska kommittén mot antisemitism och 
journalisten Erik Helmersson.  

Studieförbundet fick även i uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund att 
driva en sajt om islamofobi, som en del i den tidigare regeringens arbete mot 
rasism. Ett oerhört viktigt uppdrag, men sajten möttes av enorm kritik för att 
relativisera hedersförtryck.  

Att Ibn Rushd ska lämna synpunkter på en plan som just handlar om rasism, när 
studieförbundet gjort sig skyldig både till att bjuda in judehatande föreläsare och 
relativisera hedersförtryck är därmed djupt olämpligt. Ibn rushd bör därför strykas 
som remissinstans.  

Vi anser även att Utbildningsnämnden bör läggas till som remissinstans.  

 

 

 

Kommunstyrelsen 
                                          

   
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Datum 2019-05-24 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 

 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen  

Yrkandet  
 

1. Avslå Ibn Rushd som remissinstans.  
2. I övrigt bifalla yrkandet. 

 
 

Ibn Rushd har inom ramen för de Muslimska Familjedagarna genom åren återkommande bjudit 
in föreläsare som förordar såväl jihad som kvinnoförtryck. 

 
Riksdagsledamot Amineh Kakabaveh (V) skrev 12 februari 2018 följande om Ibn Rushd 
”Ibn Rushd är ett studieförbund som upprepade gånger har kritiserats för arrangemang med 
inbjudna öppet antisemitiska talare. År 2013 lämnade Ibn Rushd tillsammans med ett flertal 
andra islamistiska organisationer in en anmälan mot Sverige till FN. I denna gick man till hårt 
angrepp mot Sveriges arbete mot hedersrelaterat våld, däribland dåvarande Ungdomsstyrelsens 
(nuvarande MUCF) forskarrapport Gift mot sin vilja (2009), som än idag är den mest ambitiösa 
kartläggningen av hedersförtrycket som gjorts på nationell nivå. Gift mot sin vilja är en studie 
över hedersförtryckets utbredning och inte en anklagelseakt mot svenska muslimer. Men i Ibn 
Rushds FN-anmälan förvrängdes innehållet och det lät snarast som att hela Myndighetssveriges 
arbete med att motverka hedersförtryck var ett enda utslag av islamofobi.” 
 
Christian Carlsson (KD) numera Utrikes- och försvarspolitisk sakkunnig i riksdagen för KD skrev så 
sent som 18 maj 2018 i Expressen följande: 
 
”Ibn Rushd är en organisation som står för en radikal tolkning av islam. 

Genom ideologiska ställningstaganden och islamistiska kopplingar bidrar de till radikalisering av 
svenska muslimer. Organisationen är ökänd för att svartmåla västvärlden samt för att sprida 
antisemitisk och islamistisk propaganda. De förespråkar separatism och segregation och 
motverkar muslimers integration i västliga samhällen.” 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Yrkande  
 
2019-05-22 
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Yttrande angående – remittering av Göteborgs Stads plan för 
insatser mot rasism 2020–2023 
 

Det är anmärkningsvärt att stadsledningskontoret valt att utöver stadens remissinstanser 
uppmuntra studieförbundet Ibn Rushd att inkomma med synpunkter på planen. Förbundet 
har vid upprepade tillfällen kritiserats av bland andra Svenska kommittén mot 
antisemitism för sina arrangemang med inbjudna talare som öppet ger uttryck för 
antisemitiska åsikter. En särskild studie av Ibn Rushds verksamhet genomförs för 
närvarande inom ramen för Folkbildningsrådet mot bakgrund av den kritik som riktas mot 
förbundet för brister i demokratisk värdegrund.  

Organisationer och aktörer i det civila samhället har alltid möjlighet att inkomma med 
synpunkter över stadens remisser. När staden särskilt pekar ut vissa aktörer som 
välkomna att inkomma med yttranden ska det tydligt framgå på vilka grunder urvalet har 
gjorts. Urvalet bör också spegla bredden bland det civila samhällets aktörer.  

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Yttrande  
 
2019-05-28 
 

Socialdemokraterna 
  



Bilaga 4 Protokollsutdrag, tjänsteutlåtanden och remissvar 
Stadsdelsnämnder 
Angered 
§ 263 Dnr N131-0221/19 

Yttrande över Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett 
förslag till plan för insatser mot rasism. Stadsdelsnämnden ska yttra sig över förslaget senast den 4 
oktober 2019. 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker Göteborgs Stads Plan för insatser mot rasism, under 
förutsättning att synpunkterna under ”Förvaltningens överväganden” beaktas.   

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder upprättat tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som 
eget yttrande. 

3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande den 9 september 2019. 

Yrkande från Sverigedemokraterna, enligt bilaga 1. 

Yrkanden 

Pernilla Börjesson (SD) yrkar på Sverigedemokraternas vägnar att planen i första hand återremitteras 
och i andra hand att ärendet avstyrks. 

Yvonne Palm (V) yrkar på Vänsterpartiets och Miljöpartiets vägnar bifall till tjänsteförslaget.  

Ing-Marie Fredér (D) yrkar på Demokraternas vägnar bifall till tjänsteförslaget.  

Joakim Hagberg (S) yrkar på Socialdemokraternas vägnar bifall till tjänsteförslaget. 

Kojo Ansah-Pewudie (L) yrkar avslag på yrkandet från Sverigedemokraterna och bifall till 
tjänsteförslaget. 

Propositionsordning  

Stadsdelsnämnden godkänner följande propositionsordning. 

Stadsdelsnämnden tar först ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Därefter tar 
nämnden ställning till om tjänsteförslaget ska bifallas eller om planen ska avstyrkas. 

Ordföranden Johan Fält (M) ställer förslaget om att ärendet ska återremitteras mot att ärendet avgörs 
idag och finner att stadsdelsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter yrkandena om bifall till tjänsteförslaget respektive avstyrkande av planen 
mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar att bifalla tjänsteförslaget. 

Reservation 

Pernilla Börjesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Justering 

Omedelbar justering. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen.  

Dag för justering 

2019-09-24 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sekreterare 

Johanna Andersson 

 

Ordförande 

Johan Fält (M) 
Protokollsutdragets riktighet intygas:  
 

Justerare 

Rebar Alnazar (V) 
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Yttrande över Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 

Ärendet  

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett 
förslag till plan för insatser mot rasism. Stadsdelsnämnden ska yttra sig över förslaget senast den 4 
oktober 2019. 

Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker Göteborgs Stads Plan för insatser mot rasism, under 
förutsättning att synpunkterna under ”Förvaltningens överväganden” beaktas.   

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder upprättat tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som 
eget yttrande. 

3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning 

Göteborgs Stads Plan för insatser mot rasism utgår ifrån de roller där staden har rådighet att förändra, 
det vill säga som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. Planen är indelad i ett 
övergripande mål, två delmål, 17 föreslagna insatser samt fyra utgångspunkter som ska vara 
vägledande för planens implementering. Syftet med planen är att utifrån nationella åtaganden om 
mänskliga rättigheter, lagstiftning, nationella strategier och planer ta ett samlat grepp om stadens 
arbete med rasism med särskilt fokus på förvaltningar inom utbildningsområdet.  

Planens övergripande mål är att Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt 
arbete mot rasism. I planen följer också fem förflyttningar för Göteborgs Stad att arbeta mot, med 
syfte att synliggöra rasism och diskriminering där det förekommer, att skapa medvetenhet och kunskap 
om rasism och diskriminering samt att skapa nätverk i arbetet med att göra Göteborg till en stad fri 
från rasism och få oss att agera mot rasism och diskriminering. Planen ska gälla för perioden 2020–
2023.  

Stadsdelsförvaltningen välkomnar planen och konstaterar att planen överensstämmer med många 
andra styrande dokument i staden och beslut som fattats i kommunstyrelsen, vilket också redogörs för 
i planen. Det är av stor vikt att Göteborgs Stad flyttar fram sina positioner inom området rasism och 
diskriminering för att skapa den jämlika staden. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden 
tillstyrker planen under förutsättning att synpunkterna under ”Förvaltningens överväganden” beaktas.   

Bakgrund 

Det finns flera beslut tagna i kommunstyrelsen som föregår Göteborgs Stads Plan för insatser mot 
rasism. Det första gäller uppdraget Levande historia. Genom beslut i kommunstyrelsen 1998 startades 
Levande historia i Göteborg som ett projekt.  

I enlighet med stadsledningskontorets förslag till Insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot 
antisemitism tog kommunstyrelsen beslut (kommunstyrelsen 2018-06-20 §597) att fokusera på två 
delar i arbetet. Den ena gäller kunskapshöjande, främjande och förebyggande insatser i skolan genom 
förankring av frågorna i grundskoleförvaltningen, stöd till lärare, samordning för ett långsiktigt 
kunskapslyft samt bilda ett nätverk för lärare. Den andra fokuserar på fortsatt stöd för att utveckla 
metoder och modeller. 

Ett tredje beslut med direkt koppling till planen är kommunstyrelsens uppdrag om att ansöka om 
medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) som pågår.  
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Syftet med planen är att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning och 
nationella strategier och planer ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot rasism samt att skapa 
förutsättningar för staden att uppmärksamma rasism och flytta fram positionerna mot en stad fri från 
rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör. 
 
Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv 
Göteborgs Stad ska vara en stad där alla människor har lika möjligheter och där ingen människa 
diskrimineras på grund av hudfärg, etnicitet, religion eller med anledning av någon annan 
diskrimineringsgrund. Att motverka rasism och diskriminering i stadens verksamheter och på 
arbetsplatser förväntas leda till en hållbar och bättre fungerande organisation samt till en förbättrad 
relation med omvärlden som präglas av alltmer internationalisering och mångfald.  

Jämlikhetsperspektivet 

Förutsättningar för arbete är ett av jämlikhetsperspektivets fokusområden. Planens övergripande mål, 
’ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism’ kan skapa bättre förutsättningar för arbete 
för många av invånarna i Göteborgs Stad. Utan exkluderingsmekanismer som rasism och 
diskriminering skulle arbetsmarknaden fungera bättre. Att skapa hälsofrämjande och hållbara 
livsmiljöer är ett annat fokusområde för jämlikhetsperspektivet. I detta perspektivet kopplar planen för 
insatser mot rasism samman rasismens konsekvenser på hälsa, trygghet och jämlikhet. Ett samordnat, 
strategiskt och effektivt arbete mot rasism kan i detta sammanhang tänkas leda till ökad upplevd hälsa 
bland de grupper som utsätts för diskriminering. 

Barnperspektivet 

Planen identifierar några områden som riktar sig specifikt till området förskola- och skola, som 
”Förstärkt fokus på förskolans- och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag” samt ”Utbilda i 
civilkurage på högstadie- och gymnasieskolor”. Dessa områden gäller förskola och skola men skulle 
även kunna innefatta kultur- och fritidsverksamhet.  

Förvaltningens överväganden 

Stadsdelsförvaltningen välkomnar planen och konstaterar att planen överensstämmer med många 
andra styrande dokument i staden och beslut som fattats i kommunstyrelsen, vilket också redogörs för 
i planen. Det är av stor vikt att Göteborgs Stad flyttar fram sina positioner inom området rasism och 
diskriminering för att skapa den jämlika staden. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att 
stadsdelsnämnden tillstyrker planen, dock under förutsättning av följande synpunkter beaktas. 
Planens inledning 

För att öka planens läsbarhet och tydlighet behöver disposition och språk ses över. Dispositionen bör 
vara efter principen, det viktigare först. Stycket ’Stödjande dokument’ kan med fördel läggas i en 
bilaga. När det gäller språket bör klarspråk användas, det vill säga språk som är enkelt och begripligt.  
 
I stycket om utvecklingsområden anges det vara viktigt att ”skapa en djupare förståelse för den 
specifika rasism och diskriminering som olika grupper möter” (s7). Det bör framgå vilka ’olika 
grupper’ som åsyftas, eftersom vilka grupper som drabbas av rasism hänger samman med vad rasism 
är. En beskrivning av begreppet rasism och de grupper som är utsatta för rasism och diskriminering 
hade ökat tydligheten i detta stycket. 
 
Stadsdelsförvaltningen tycker att stycket om förflyttningar för Göteborgs Stad är bra. Förflyttningarna 
(s8) med tillhörande frågeställningar skulle kunna användas som en analysmetod, en checklista för den 
specifika arbetsplatsen. Som sådan skulle den kunna bifogas planen som en bilaga, ett metodmaterial 
att använda sig av. Det bör poängteras att de frågeställningar som är kopplade till förflyttningarna 
endast är exempel på frågor som går att ställa, eftersom andra frågor kan vara relevanta. En fråga 
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lyder: ”Är det tydligt vart medarbetare kan anmäla händelser?” Men det är lika viktigt att fråga om det 
är tydligt för chefer hur de ska agera om någon i verksamheten eller på arbetsplatsen utsätts för rasism. 
En annan fråga lyder, ”Vad blir konsekvenserna för den som utsätter?” Det kan vara lika viktig att 
fråga vilka konsekvenserna blir för den som utsätts? Under detta stycke borde även ”vid rasistiska 
situationer” (s8) ändras till ’när rasism förekommer’. 
Vid frågeställningar som rör arbetsmiljöområdet bör noteras att det finns regelverk som 
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen med de aktiva åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att 
genomföra.  

Under rubriken utgångspunkter för planen skulle det underlätta förståelsen av planen om dessa stycken 
kom tidigt i planen och fokuserade mer på de bärande begreppen, rasism, afrofobi, antisemitism, 
antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. 

Övriga synpunkter 
För att skapa en inkluderande organisation krävs en inkluderande kommunikation både internt och 
externt. Ett första steg skulle kunna vara att bifoga planen en ordlista där begreppen som kopplas till 
diskriminering och rasism förklaras. Liknande ordlista finns till Göteborgs stads HBTQ-plan. Det är 
viktigt att skapa ett gemensamt språk och förståelse för begreppens innebörd. Därtill bör Göteborgs 
Stad se över sin bildbank så det finns inkluderande bilder och illustrationer. Bilder som visar den 
mångfald som finns i Göteborg. 
 
Normer och normkritik är begrepp som inte nämns i planen. Normer kopplas till rasism och 
diskriminering på så vis att de som avviker från det ’normala’ ses som främmande, som varande 
utanför normen. Normkritik är en metod för att synliggöra detta. Metoden är vanligt förekommande 
när det gäller jämställdhetsfrågor och HBTQ-frågor men är lika viktig som metod för att synliggöra 
rasism och diskriminering. Vidare saknar planen ett tydligt intersektionellt perspektiv. Det är synligt i 
lägesbilden att rasism samverkar med andra maktordningar och att dessa förstärker varandra. Denna 
insikt borde också prägla planens mål och insatser. 
 
I planen utrycks målgruppen för insatserna på olika sätt, det vill säga både de som ska utföra insatsen 
och de som gynnas av insatsen. I mänskliga rättighetstermer är anställda och förtroendevalda i 
Göteborgs Stad skyldighetsbärare gentemot invånarna (rättighetsbärarna). Även medarbetaren är 
rättighetsbärare gentemot Göteborgs stad som arbetsgivare. Stadsdelsförvaltningen föredrar en 
förståelse av målgrupp som utförare, eftersom planens syfte i sig ska komma rättighetsbärarna till del. 
Med anledning av detta har stadsdelsförvaltningen kommenterat målgruppen för vissa av insatserna. 

Med tanke på de omfattande insatserna i planen är det svårt att värdera resursåtgång för föreslagna 
insatser. 
 
Mål, delmål och insatser 
Nedan följer synpunkter kopplat till de insatser som nämns i planen. Stadsdelsförvaltningen 
kommenterar endast de insatser där förvaltningen har synpunkter som önskas lyftas fram.  

Stadsdelsförvaltningen noterar att det saknas indikatorer under delmål ett. Under delmål två uttrycks 
endast en indikator. Det kan vara av vikt att det finns indikatorer för uppföljning redan från start även 
om det framgår att det kan komma ytterligare indikatorer genom föreslagna insatser.  

Delmål 1: I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs 

Insatsen 1.1 b om att skapa en referensgrupp för arbetet mot rasism fokuserar på samverkan mellan 
Göteborgs Stad, andra myndigheter och organisationer och aktörer från civilsamhället (s12). Insatsen 
pekar ut en referensgrupp på tjänstepersonsnivå samtidigt som målgruppen för insatsen är en rad andra 
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aktörer. Det är viktigt att tänka på hur dessa representanter ska utses, vad de ska ha för mandat och hur 
det konkreta arbetet ska genomföras. 

Insats 1.3 om ett interkulturellt synsätt beskriver att stadens medborgardialoger och andra processer 
för inflytande bör ha ett tydligt interkulturellt fokus (s13). Stadsdelsförvaltningen välkomnar en sådan 
utgångspunkt. För att öka förståelsen för vad ett interkulturellt fokus eller synsätt innebär, behöver det 
dock förklaras i planen.  

Om ett interkulturellt synsätt hade formulerats som ett mål; Alla medborgardialoger ska ha ett 
interkulturellt fokus. Då hade insatsen kunnat vara att ta fram en interkulturell strategi för Göteborgs 
Stad, på liknande sätt som det finns metodstöd för genomförande av jämställda medborgardialoger. 
Stadsdelsförvaltningen menar att insatsen så som beskrivs är för otydlig för ett tillfredställande 
genomförande. 

Delmål 2: Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism som arbetsgivare, 
servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör 

I insats 2.1 om en Baseline studie ska Baseline studie förstås som en studie som beskriver ett nuläge 
(s14). För att använda ett enklare språk skulle det räcka att kalla den studie och beskriva vad en sådan 
ska innehålla. Målgruppen för studien är samtliga nämnder och styrelser vilket stadsdelsförvaltningen 
ser som omfattande. Med tanke på att det redan genomförts en studie, ’Från dolt till synligt’ för att se 
hur och var rasism förekommer i Göteborgs Stads verksamheter, bör frågan ställas om det finns behov 
av en så omfattande studie. 

Stadsdelsförvaltningen anser att de insatser och aktiviteter som ingår i projektet Vidga normen är så 
viktiga att de inte bör vara avhängiga ett projekts varande eller icke-varande (Insats 2.2 s15). 
Stadsdelsförvaltningen ser det som av stor vikt att Göteborgs Stad arbetar mot en inkluderande 
organisationskultur och att chefer och medarbetare stärks i kunskap gällande begränsande praktiker 
kopplat till hudfärg, etnicitet och religion samt att Göteborgs Stad arbetar med aktiva åtgärder som en 
del av arbetsmiljöarbetet. Effekten torde vara att vi behåller medarbetare i staden när vi kan erbjuda 
inkluderande arbetsplatser med goda karriärmöjligheter oavsett hudfärg, etnicitet och religion. Detta 
arbetet bör fortgå och intensifieras även om det inte sker genom projektet Vidga normen. Vidga 
normen bör ses som en av flera metoder för att uppnå ovanstående. I detta arbete bör det ses över vad 
som redan görs idag och vad som kan utvecklas oavsett om projektet genomförs. Det bör dessutom 
poängteras att med diskrimineringslagen följer redan krav på att arbetsgivaren ska jobba med aktiva 
åtgärder mot diskriminering till exempel på grund av etnicitet och religion.  

I insats 2.3 Metoder för insamling av underlag och uppföljning, beskrivs att Göteborgs Stad utreder 
möjligheterna att utveckla och använda nya metoder för insamling av underlag utifrån fler variabler 
(s15). Stadsdelsförvaltningen välkomnar detta. Däremot behöver det förtydligas vad som menas med 
fler variabler. Det bör även uttalas att dessa uppgifter vanligtvis benämns som Jämlikhetsdata. Att det 
handlar om uppgifter som lämnas frivilligt och som inte är kopplade till person. Dessa uppgifter syftar 
till att undersöka utsatthet för diskriminering. Vad som menas med ’olika indikatorer’ är bra att 
förtydliga. Sådana indikatorer kan vara bakgrundsvariabler som ger en bild av vem/vilka som till 
exempel upplever sig utsatta för diskriminering. Exempel på sådana indikatorer/uppgifter kan vara: 
ålder, sexuell läggning, funktionsvariation, födelseland, religion, föräldrars födelseland med mera. 
 
Stadsdelsförvaltningen poängterar att det är bra att frågor om utsatthet för rasism lyfts i 
trygghetsundersökningar (Insats 2.4 s16). Detta är något som också tas upp i Göteborgs Stads Plan för 
att förbättra HBTQ-personers livsvillkor. Men målgruppen för denna insats ska inte vara invånarna 
utan de som tar fram, utför och använder sig av trygghetsundersökningar i sitt arbete.  

Stadsdelsförvaltningen uppskattar tillgänglig och tydlig information som förvaltningar och bolag kan 
hänvisa till när invånare upplever sig utsatta för rasism och diskriminering (Insats 2.5 s16). Däremot 
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borde inte invånarna ses som målgrupp för insatsen utan de som ska utforma informationen för 
webben. Till detta krävs även en organisation för handläggning av diskrimineringsärenden som 
inkommer till Göteborgs Stad. I sammanhanget kan nämnas att flera svenska kommuner utvecklar 
samarbeten med antidiskrimineringsbyråer som en del i sitt arbete mot diskriminering och rasism. Det 
kan vara ett sätt att ta ansvar att låta en utomstående part med expertis inom området utreda ärenden 
om diskriminering. 

Stadsdelsförvaltningen anser att ansvar för att chefer och medarbetare får detta i sina introduktions- 
och ledarskapsutbildningar är en fråga för HR-organisationerna med fördel centralt framtaget (Insats 
2.6 s17). Det handlar också om att det material som finns kommer berörda till del.  

Stadsdelsförvaltningen anser att det är av största vikt att det finns ett framtaget material som chefer 
kan använda för att det ska bli ett tryggt samtal kring rasism och diskriminering. Det handlar även om 
kompetenshöjande insatser för chefer, medarbetare, fackliga representanter och skyddsombud i hur 
materialet ska användas. Vilka som har ansvar för att ta fram ett sådant material bör förtydligas. 

I stycket används uttrycket ’rasistisk karaktär’ (Insats 2.7 s17). Istället är ’situationer där rasism 
förekommer’ eller ’situationer när rasism uttrycks’ att föredra.  

Stadsförvaltningen anser att rasism och diskriminering ger viktiga perspektiv på hälsa, trygghet och 
jämlikhet och välkomnar mer kunskap och kompetenshöjande insatser på området (Insats 2.9 s18). 
Samarbete med forskare och universitet skulle kunna bidra med ytterligare kunskap. 

Målgruppen för denna insats 2.11 om att utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet 
med rutiner för agerande vid uppkomna situationer av rasistisk karaktär bör inte vara 
invånare/elev/klient utan de som ska utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (s 19).  

Att arbeta för att motverka hot och hat på nätet samt utbilda i civilkurage borde också kunna vara en 
fråga för kultur- och fritidsverksamheten (Insats 2.13, 2,14 s 20, 21). 

Samverkan 

Samverkan i Lokal samverkansgrupp den 12 september 2019. 

Stadsdelsförvaltningen Angered 

 

 

 

 

  

Rickard Vidlund Ernebäck 
Stadsdelsdirektör 
 

Lotta Wikström 
Sektorschef samhälle och kultur 
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Östra Göteborg 
Svar på remiss - Plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom arbetet med 
mänskliga rättigheter 

§ 196, N132-0486/19 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har genom stadsledningskontoret begärt remissvar från ett flertal stadsdelsnämnder, 
facknämnder, bolagsstyrelser, råd och intressenter från det civila samhället på föreslagen plan mot 
rasism, Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020–2023. 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-06-27. 

Yrkande från SD daterat 2019-09-18. 
 

Yrkanden 

Christian Abrahamsson (SD) yrkar återremiss. 

Karl Johan Nordensten (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på återremissyrkandet 
från SD. 
 
Propositionsordning 
Ordförande läser upp följande propositionsordning som godkänns. 

Proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare. 
Om nämnden beslutar att ärendet ska avgöras senare har nämnden beslutat att återremittera ärendet. 
Om nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag har nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner att 
stadsdelsnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
Nämnden har således beslutat att bifalla förvaltningens förslag. 

Beslut 

Stadsdelsnämnden beslutar 
 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
2020–2023 med hänsynstagande till synpunkterna i förvaltningens tjänsteutlåtande. 
 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens yttrande som 
sitt eget till Kommunstyrelsen. 
 

Reservation 

Christian Abrahamsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
___________ 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2019-09-26 

 

Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Kristian Widqvist 
Registrator 

  

Sekreterare 

Annika Funkqvist 
 

 

Ordförande 

Peter Mattiasson (M) 
 

Justerande 

Stina Sewén (FI) 
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Svar på remiss Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020–2023  

Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta att tillstyrka Göteborgs Stads plan för 
insatser mot rasism 2020–2023 med hänsynstagande till synpunkterna i förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås att som eget yttrande översända förvaltningens 
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har genom stadsledningskontoret begärt remissvar från ett flertal stadsdelsnämnder, 
facknämnder, bolagsstyrelser, råd och intressenter från det civila samhället på föreslagen plan mot 
rasism, Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020–2023. Särskilt vill frågeställaren att 
remissvaret belyser följande frågor i sina svar 

• Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i planen? Om ja 
- vilka och motivera varför.  

• Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja - 
föreslå vilka och motivera varför. 

• Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå 
planens mål? Om inte, vad saknas? 

• Värdera resursåtgången för insatserna utifrån Stadsledningskontorets bedömning i 
tjänsteutlåtandet. 
 

Sammanfattning 

Stadsdelsnämnden har fått stadsledningskontorets förslag till plan för insatser mot rasism och har 
ombetts att yttra sig över denna. Förvaltningen menar att för invånarna i en stadsdel som Östra 
Göteborg är planen särskilt angelägen. Förvaltningen välkomnar därför initiativet att ta fram en plan 
med insatser mot rasism. Planen har ett övergripande mål, två delmål och 17 föreslagna insatser. 
Förvaltningen anser att målformuleringarna är otydliga och skulle gärna se att målen formuleras på ett 
mer direkt vis. Som övergripande mål föreslår förvaltningen till exempel Göteborg är en stad fri från 
rasism. Förvaltningen saknar insatser som knyter an till arbetet för en jämlik stad, insatser av mer 
främjande karaktär för att skapa och bygga en verkligt inkluderande och öppen stad samt att 
utbildningar bör ha ett fokus på kompetens så att kunskap omsätts till handling. Förvaltningen 
kommenterar också de 17 insatserna och menar att planen bör innehålla färre insatser. 
 
Bakgrund 
Varför en plan för insatser mot rasism? 
Kommuner svarar för en stor del av de samhällsuppgifter som direkt berör de enskilda medborgarna 
och har alltså stor betydelse för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Utifrån internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter och sitt demokratiska uppdrag ska kommunen säkerställa att 
alla människor får lika tillgång till sina rättigheter och får likvärdig service, bemötande och lika 
möjligheter i samhällslivet. Det ligger därmed ett särskilt ansvar på de offentliga företrädarna och 
tjänstepersoner som utförare av service och beslut som berör invånarna att efterleva detta. Detta ansvar 
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omfattar både rollen som servicelämnare, arbetsgivare och det kommunala samhälls- och 
demokratiuppdraget1. 
 
Erfarenheter och upplevelser av rasism påverkar tilliten till det demokratiska systemet och invånarnas 
förtroende för offentliga institutioner och tjänstepersoner. Rasism påverkar invånarnas livsvillkor och 
hälsa genom bland annat otrygghet och psykisk ohälsa. Stadsledningskontoret har genomfört en 
lägesbild i form av samtal med människor i Göteborg med egna erfarenheter av rasism i mötet med 
staden som servicelämnare. Genom denna har en bild växt fram av att stadens handlingsmönster 
innebär begränsningar och hinder för vissa invånare att uppnå likvärdiga möjligheter till ett gott liv. 
Uttryckt med andra ord visar denna lägesbild att Göteborgs Stad som servicelämnare bidrar till 
exkludering och diskriminering på ett sådant sätt att det kan beskrivas som institutionell rasism2.  
 
Förslaget till plan pekar ut utvecklingsområdena för Göteborgs Stad som handlar om att synliggöra 
rasism där den förekommer; reflektera över sitt eget ansvar och position som offentlig företrädare; 
samverka med de som berörs och har god kunskap i frågorna; och agera när rasism förekommer. Detta 
är centrala ledord i planen och i arbetet mot rasism. 

I 2018 års budget fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram en plan för 
insatser mot rasism inom ramen för arbetet med att stärka mänskliga rättigheter i staden. Samma år 
gavs stadsledningskontoret också i uppgift av kommunstyrelsen att förbereda en ansökan om 
medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR). ECCAR bildades 2004 och är 
ett initiativ från FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). Nätverket är en 
plattform för erfarenhetsutbyte mellan städer i arbetet mot rasism, diskriminering och 
främlingsfientlighet. I dagsläget ingår 150 europeiska städer i nätverket. Den aktuella planen utgör 
dels en plan för stadens insatser mot rasism såsom uppdragits av kommunstyrelsen och dels stadens 
gemensamma plan för medlemskapet i ECCAR mellan åren 2020–2030. Planen fyller således ett 
tvådelat syfte. 
 
Arbetet med att ta fram planen 
Under processen med att ta fram en plan för insatser mot rasism har kunskap byggts kring 
problembilden tillsammans med de som har erfarenheter av rasism. Dialog har under hela 
arbetsprocessen förts med röstbärande organisationer och aktörer. En undersökning har genomförts där 
berättelser om olika former av rasism inom stadens verksamheter eller i kontakt med medarbetare har 
beskrivits. I rapporten får läsaren ta del av invånares upplevelser av rasism i sitt möte med olika delar 
av stadens verksamheter såsom skola, socialtjänst och föreningsstöd etc. Rapporten ger ingen 
heltäckande bild av förekomsten av rasism i invånarmöten men lyfter exempel på hur rasism kan ta sig 
uttryck i mötet mellan det offentliga och stadens invånare (bilaga 2). Vidare har tjänstepersoner från 
planens styrgrupp och arbetsgrupp samt från förvaltningar och bolag deltagit på workshops 
tillsammans med aktörer från det civila samhället, ungdomsfullmäktige och kommunstyrelsens råd för 

                                                           
1 I detta remissvar använder förvaltningen inte begreppet samhällsaktör utan talar istället om det kommunens 
samhälls- och demokratiuppdrag, då denna roll till skillnad från de andra två som servicelämnare och 
arbetsgivare är unik för offentlig sektor. De två senare rollerna innehas av en mångfald aktörer medan 
kommunens breda samhälls- och demokratiuppdrag är unikt för offentlig sektor och grundas i 
regeringsformens första kapitel. Andra paragrafen inleds med ”den offentliga makten ska utövas med respekt 
för alla människors lika värde…” Förvaltningen menar att planen bör använda begreppet kommunens samhälls- 
och demokratiuppdrag. 
2 Institutionell diskriminering eller institutionell rasism är den diskriminering och rasism som förekommer inom 
organisatoriska kontexter som skolor, arbetsplatser och myndigheter. Kan vara slentrianmässiga handlingar 
baserade på förutfattade uppfattningar om etniska olikheter. Kan t ex handla om att rekryterare kallar 
människor till intervju med utbildningar från universitet de känner till eller att ställa krav på perfekt svenska för 
arbeten där språkkrav inte är relevant. Språkkravet är detsamma för alla men drabbar ojämlikt. 
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att identifiera utvecklingsområden och insatser till planen. Arbetssättet med att ta fram planen grundas 
i principen att invånarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i de kommunala frågor som 
berör dem vilket är grundläggande om när vi utgår från mänskliga rättigheter vårt arbete. 

Förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020–2023: Från ord till handling 
Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism (se bilaga 1) utgår ifrån de roller där staden har rådighet 
att förändra, det vill säga som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör3. Planen 
utgår från den nationella planen mot rasism och hatbrott4 och de minoritetsgrupper som denna plan 
identifierat ha högre risk att utsättas för rasism: afrosvenskar, muslimer, romer, judar och samer. 
Planen använder också samma definition av begreppet rasism: uppfattningar om att människor på 
grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller 
annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas 
på olika sätt. Rasism kan ta sig uttryck i att såväl individer som grupper uppfattas som främmande 
eller oönskade i ett samhälle. Rasism är ibland öppen och uttalad och kan leda till brottsliga 
handlingar, som hatbrott och diskriminering. Rasism är ibland också mer dold och omedveten och 
skapar förhållanden som idag inte omfattas av till exempel diskrimineringslagen men som medför 
ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter för människor baserat på 
den identitet de tillskrivs och den grupp de antas tillhöra. Det nationella målet för mänskliga 
rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättighe-
ter. Ett effektivt arbete mot rasism och hatbrott främjar arbetet för att nå målet om ett samhälle fritt 
från diskriminering.  

Planen är indelad i ett övergripande mål:  

• Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism  

och två delmål:  

1. I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs och  
2. Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare och 

servicelämnare såväl som demokrati- och samhällsaktör. 

Planen har 17 föreslagna insatser under vilka anges målgrupp, ansvarig nämnd/styrelse, resultat, effekt 
och uppföljning (se sid 11 och framåt i planen, bilaga 1). Insatserna sammanfattas och kommenteras 
under förvaltningens bedömning senare i detta tjänsteutlåtande. Planen har också fyra ledord som ska 
vara vägledande för planens implementering: synliggöra rasism där den förekommer, reflektera över 
sitt eget ansvar och position som offentlig företrädare, samverka med de som berörs och har god 
kunskap i frågorna och agera när rasism förekommer.  

Den lagstiftning som i denna plan är mest relevant att fokusera på är diskrimineringslagen 
(diskrimineringslag, 2008:567) och dess krav på aktiva åtgärder för att förebygga och motverka 
diskriminering samt arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724). Planen hänvisar till tre av Göteborgs Stads handlingsplaner: den för 
mänskliga rättigheter, den för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor och den om jämställdhet. 
Planen hänvisar också till några beslut tagna i kommunstyrelsen: dels uppdraget till Levande Historia 
att stödja satsningar på demokrati och respekt för alla människors lika och okränkbara värde samt att 
motverka fördomar, totalitära ideologier och upplysa om brott mot mänskligheten, dels insatser för att 
stärka stadens arbete mot antisemitism och det tredje beslutet i kommunstyrelsen som handlar om att 
ansöka om medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR).  
 
                                                           
3 se fotnot 1 
4 Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott 
(Regeringskansliet, 2016) 
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Vidare handlar planen om medarbetarnas roll i implementeringen av mänskliga rättigheter och 
principen om icke-diskriminering. Med en anställning i staden kommer ett ansvar att aktivt ta ställning 
och agera mot rasism och diskriminering, i ord och i praktisk handling. ”Vi som arbetar i Göteborgs 
Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter. Vårt arbete 
utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att 
ge likvärdig service med hög kvalitet till alla som bor, arbetar eller besöker vår stad. (…) Vi har ett 
demokratiskt, lagstyrt uppdrag och vi förverkligar de mål och ambitioner politikerna har beslutat. 
Allmänhetens förtroende är av största betydelse. Det är en självklarhet för oss att vara korrekta, att 
följa regelverk samt agera med omtanke och god moral. Vårt arbete utförs i öppenhet och i dialog 
med göteborgarna5”. 
Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska prioriteringar landar ofta i det som kallas grunduppdrag och kärnverksamheter. Det kan 
då innebära en risk att de särskilda resurser som krävs för genomförande av denna plans insatser 
liksom annat systematiskt arbete för mänskliga rättigheter prioriteras ned. Det behövs ett förtydligande 
kring hur denna fråga ska prioriteras och hur den förhåller sig i relation till olika grunduppdrag och 
andra politiska mål. Att tydligare peka ut skolhuvudmannens ansvar för att bidra till en stad fri från 
rasism som görs i denna plan är viktigt och ett exempel på sådant förtydligande. Det pekar ut att även 
arbetet mot rasism och för mänskliga rättigheter utgör en del av grunduppdraget. Ett annat sätt är att 
insatser från denna handlingsplan läggs in som mål eller uppdrag stadens ordinarie 
uppföljningssystem. Att göra insatser som säkrar värdigt bemötande och icke-diskriminerande 
förhållningssätt ingår i kommunens samhälls- och demokratiuppdrag liksom i rollen som offentlig 
arbetsgivare och servicelämnare. Det är därmed ett grunduppdrag och resurser behöver säkras för 
dessa. Kommunstyrelsen har ansvar för flertalet insatser i denna plan och blir därmed också ansvarig 
för att resurser finns för att genomföra dessa insatser. 

Barnperspektivet 
Erfarenheter av rasism och diskriminering påverkar livsvillkor och hälsa hos barn såväl som viktiga 
vuxna runt barnen. Föräldrars och andra vuxnas erfarenheter påverkar barnen och deras 
uppväxtvillkor, deras känsla av tillhörighet och delaktighet i samhället. Ett demokratiskt samhälle och 
en jämlik stad är fritt från rasism och ger barn en uppväxtmiljö där barn oavsett hudfärg, religion eller 
etnisk bakgrund kan ha framtidsdrömmar och möjligheter att utvecklas och forma sina liv på lika 
villkor. 

Om Göteborg sak vara en stad där barn ges goda uppväxtvillkor och fortsatt goda förutsättningar 
genom skolåren är det därför en grundläggande förutsättning att Göteborgs Stad ökar ansträngningarna 
för att bli en stad fri från rasism och diskriminering. Att skapa en inkluderande stad innebär att ta till 
vara på och se alla barn i hela staden som resurser och medskapare i stadens utveckling. Det innebär 
att granska egna synsätt och förhållningssätt i beslutsfattande, planering och verksamhet och sätta 
frågan om rasism och diskriminering högt på agendan. För en stadsdel som Östra Göteborg där 50 % 
av barnen i skolåldern är födda utomlands, och primärområdet Östra Bergsjön där hela 70% av 
skolbarnen födda utomlands, är insatser som motverkar rasism högst angeläget. Den baseline-studie 
som föreslås genomföras som en av insatserna i planen bör särskilt fokusera på barn och ungas 
upplevelser och erfarenheter av rasism och diskriminering. Att växa upp i en stad fri från rasism är en 
rättighet för barn och unga och en självklar förutsättning för jämlika uppväxtvillkor.  
 
Mångfaldsperspektivet 
Handlingsplan för insatser mot rasism spelar en central roll för att stärka invånares rättigheter i 
Göteborg och särskilt i en stadsdel som Östra Göteborg där stor del av invånarna har utländsk 
bakgrund (Östra Bergsjön 87 procent, Västra Bergsjön 73 procent, Norra Kortedala 61 procent, 

                                                           
5 Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy 
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Gamlestaden 43 procent och Utby 19 procent6) Planen förstärker arbetet med mänskliga rättigheter 
som görs men sätter särskilt fokus på rasism och den problembild som finns i Göteborg. I en jämlik 
stad har invånare likvärdig tillgång till hela staden, dess service och utbud. I en likvärdig stad har 
invånare likvärdig tillgång information, inflytande och att känna tillit till samhällets institutioner. Vi 
kan utgå från att många av de erfarenheter som framgår av berättelserna i lägesbilden (bilaga 2) delas 
av invånarna i Östra Göteborg. Rasism gör inte skillnad på ålder eller könstillhörighet utan påverkar 
alla invånare oavsett ålder. Förvaltningen menar att det gör frågan om en plan med insatser mot rasism 
hög prioritet såväl för äldre invånare som för barn och vuxna. Platsen man bor på, klasstillhörighet och 
utländsk bakgrund är ömsesidigt påverkande vilket gör planen särskilt angelägen för invånarna i Östra 
Göteborg. Men även övriga diskrimineringsgrunder som funktionsnedsättning, ålder, kön, sexuell 
läggning och religion påverkar utsattheten för rasism. Förvaltningen menar att det är en fråga för hela 
staden att ta sig an. 
 
Jämställdhetsperspektivet 

Både män och kvinnor och personer som definierar sig som icke-binära kan utsättas för rasism. Olika 
maktordningar samspelar och vi vet till exempel att kvinnor känner lägre upplevd trygghet än män 
liksom vi vet att personer med utländsk bakgrund känner lägre upplevd trygghet än personer med 
svensk bakgrund. Att vara kvinna med utländsk bakgrund blir därför att vara dubbelt utsatt. I vissa 
sammanhang kan också jämställdhetsfrågan användas som argument för rasistiska resonemang eller 
aktioner. Vi behöver ha ökat fokus på att analysera vad tillgänglig könsuppdelad statistik betyder och 
även analysera utifrån flera variabler. Den baseline-studie som föreslås som en insats i denna plan bör 
belysa och öka kunskap om skillnader och likheter i hur män, kvinnor och icke-binära utsätts för 
rasism, kränkningar och diskriminering för att ge underlag för hur insatser behöver utformas för att 
vara verkningsfulla. I arbetet med insatser mot rasism bör vi också ta stöd av stadens plan för 
jämställdhet 2019–2023. 

Miljöperspektivet 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Statistik från Brottsförebyggande rådet (2017) (härefter BRÅ) visar att risken att utsättas för så kallade 
främlingsfientliga hatbrott skiljer sig mellan olika grupper i samhället7. Rapporten baseras på 
självrapporterad utsatthet för hatbrott där 20 000 slumpmässigt valda personer i ålder 16–79 år årligen 
svarar på frågor. I genomsnitt angav 1,3% av de svarande att de utsatts för brott med främlingsfientliga 
motiv under det senaste året. Andelen i befolkningen som angett att de varit utsatta för brott med 
främlingsfientliga motiv är avsevärt större bland utrikesfödda (3 procent) än bland svenskfödda med 
båda föräldrarna födda i Sverige (0,9 procent). Hot är den vanligaste förekommande brottstypen (47 
procent), följt av trakasserier (31 procent), misshandel (22 procent) och rån (11 procent). Störst 
utsatthet finns i gruppen svarande med ursprung i Afrika där 5,8 procent anger att de blivit utsatta för 
brott med främlingsfientliga motiv under det senaste året. Mot bakgrund av dessa siffror finns det 
anledning att anta att invånarna i Östra Göteborg löper särskild risk att utsättas för brott med den här 
typen av motiv. Detta då andelen personer med utländsk bakgrund8 i stadsdelen är hög (Östra 
Bergsjön 87 procent, Västra Bergsjön 73 procent, Norra Kortedala 61 procent9. Det innebär i sig att 

                                                           
6 befolkningsstatistik från Stadsledningskontoret 2018, med utländsk bakgrund avses född utomlands eller med 
båda föräldrarna födda utomlands 
7 Brå (2018). Självrapporterad utsatthet för hatbrott – Analys från nationella trygghetsundersökningen 2006–
2017 
8 Med utländsk bakgrund avses född utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands 
9 befolkningsstatistik från Stadsledningskontoret 2018 
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andelen invånare som kan tänkas ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för främlingsfientligt 
motiverade brott är väsentlig i stadsdelen.  

Om invånare eller medarbetare i Göteborgs stad blivit utsatta för rasism är inte en fråga som vanligtvis 
ställs i de undersökningar som staden gör. Men i stadens medarbetarenkät ställs frågor om upplevda 
kränkningar och trakasserier. I Östra Göteborg angav exempelvis 9 procent av de som svarade på 
medarbetarenkäten 2018 att de blivit utsatta för trakasserier, kränkningar eller diskriminerande 
behandling under det senaste året. Av dessa 9 procent angav 31 procent att behandlingen hade 
samband med deras etnicitet och 13 procent att de blivit utsatta på grund av sin religiösa tillhörighet 
(medarbetare kan ange fler än ett alternativ för den här frågan). Just etnicitet är det skäl som flest 
medarbetare angett som grund för trakasserier, kränkningar eller diskriminerande behandling. 
Huruvida dessa upplevelser och erfarenheter bland medarbetarna är ett resultat av direkt eller 
strukturell rasism går inte att svara på eftersom vi idag saknar kännedom om vilka specifika berättelser 
som ligger bakom svaren i medarbetarenkäten som enbart synliggörs på gruppnivå. Dock ger 
statistiken en indikation på att etnicitet (liksom övriga diskrimineringsgrunder) påverkar och har 
betydelse i möten mellan kollegor och därmed för upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. 

Det koloniala och rasistiska arvet finns även i Sverige och påverkar oss än idag. Kolonialismen 
möjliggjorde framväxten av ett ekonomiskt system som utgick från europeisk överlägsenhet och 
exploatering av både naturresurser och människor. Rasismen som ideologi gjorde det möjligt att 
försvara denna ordning och bidrog till att världen delades upp i vi-dom, subjekt-objekt, civiliserat-
barbariskt, vitt-svart osv. Rasismen etablerar hierarkier och kopplar samman begreppen med negativa 
och positiva egenskaper som i sin tur befäster maktordningar. Med hjälp av denna uppdelning har en 
ordning skapats där Västvärldens överordnade position politiskt, ekonomiskt och kulturellt gentemot 
övriga världen setts som naturlig. Betydelsen av att förstå dessa hierarkiska ordningar och hur de 
påverkar dagens maktrelationer mellan och inom länder har ökat i och med globaliseringen. Det som 
för många är historia är förhållanden som fortfarande påverkar vardagslivet för andra10. 

FN:s rasdiskrimineringskommitté, vilken har i uppdrag att granska Sveriges efterlevnad av den 
internationella konventionen för avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (1965), uttryckte i 
sin granskning 2016 oro för det ökade antalet incidenter av religiös intolerans samt över fortsatt 
rapportering om hets mot folkgrupp, hatbrott mot muslimer, afrosvenskar, romer och judar.  

 
Förvaltningens bedömning 
Rasism och rasistiska uttryck är tecken på bristande respekt föra alla människors lika värde och 
värdighet. Rasism är något som påverkar människors livsvillkor och förutsättningar till ett gott liv i 
Sverige generellt liksom i Östra Göteborg. För en stadsdel som Östra Göteborg, med en hög andel 
barn, unga och vuxna med utländsk bakgrund och tillhörande flera av de grupper som särskilt 
identifierats löpa risk för rasism: afrosvenskar, muslimer, romer, judar och samer så menar 
förvaltningen att frågan är av särskilt stor angelägenhet för Östra Göteborg. Dock är det inte en fråga 
för Östra Göteborg att lösa själva utan en angelägenhet för hela staden och hela samhället. Invånare i 
Östra Göteborg ska känna och faktiskt erfara att hela Göteborg är öppen för världen och för alla de 
invånare som har rötter i olika delar av världen. Därför välkomnar förvaltningen att staden tar fram en 
plan för att öka ansträngningarna och insatserna mot rasism.  Förvaltningen anser att planen är ett 
viktigt steg i arbetet för att säkerställa jämlik service för alla stadens invånare, god arbetsmiljö fri från 
rasism/trakasserier/diskriminering för samtliga anställda samt goda uppväxtvillkor för barn och unga 
och en jämlik stad där alla invånare känner tillhörighet och sammanhang och har likvärdig tillgång till 
staden. 

                                                           
10 Mistra Urban Futures, rapport 1:2016, KAIROS synvända ”Från formella rättigheter till reella rättigheter – om 
behovet av en bred jämlikhetsprincip”, Birgitta Guevara. 
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Förvaltningens generella synpunkter på innehåll och inriktning 
Förvaltningen ser positivt på att planen har ett tydligt samband till det nationella arbetet mot rasism 
och tydliggör kopplingen mellan planen och andra styrande dokument i staden. Förvaltningen är också 
positiv till det arbetssätt som genomsyrar framtagandet av planen, nämligen att tidigt involvera de som 
har erfarenheter av rasism i kontakt med Göteborgs stad och att problembilden tagits fram tillsammans 
och även i förslaget till insatser involverar det civila samhället. Det är också positivt att staden söker 
medlemskap i ett europeiskt nätverk med städer, ECCAR, för att gemensamt ta sig an utmaningen att 
motverka rasism. 

Förvaltningen anser att målformuleringarna är otydliga och skulle gärna se att målen formuleras på ett 
mer direkt vis. Det övergripande målet, Göteborgs stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism hade med fördel kunnat vara mer visionärt och bestämt till sin formulering. 
Målet som det föreslås i planen lägger mer fokus på tillvägagångssätt och arbetet att motverka rasism 
än att staden som plats och som organisation ska vara fri från rasism. Som övergripande mål ser 
stadsdelen hellre en formulering som exempelvis, Göteborg är en stad fri från rasism. Förvaltningen 
menar att en sådan målformulering kommunicerar ett tydligare och mer skarpt avståndstagande från 
förekomsten av rasistiska uttryck och handlingar. Det är också i samma anda som målet att Göteborg 
ska vara en jämlik stad. Att arbetet med att närma sig målet behöver vara samordnat strategiskt och 
effektivt kan formuleras som en övergripande strategi för att uppnå detta mål.  

I planen anges också två delmål. Delmål 1: I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer 
och grupper som berörs. Delmål 2: Göteborgs stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism 
som arbetsgivare och servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör. Förvaltningen menar 
att båda är aktivitets-/processmål, dvs arbetssätt som ska bidra till det övergripande målet och därmed 
svarar på frågan hur snarare än vad vi ska uppnå.  

Förvaltningen vill också uppmärksamma att delmål 2 har indikatorer kopplat till sig medan delmål 1 
saknar sådana. Under delmål två anges anmälningar i Lisa (eller liknande system för 
arbetsmiljöfrågor) som en indikator för delen av målet som berör synliggörandet av förekomsten 
och/eller erfarenheterna av rasism i organisationen. Denna indikator menar förvaltningen kan vara svår 
att använda då det inte går att göra anonyma anmälningar. Detta kan därför bidra till att medarbetare 
väljer att inte anmäla i Lisa. Mot bakgrund av ovan anser förvaltningen att den här indikatorn inte 
tillförlitligt mått och ber frågeställaren att beakta detta i sitt fortsatta arbete med planen. 

I planens inledande sammanfattning står det att det finns fyra utgångspunkter som ska vara vägledande 
för planens implementering. Vilka dessa utgångspunkter är framgår dock inte på ett tydligt vi i texten. 
Förvaltningen föreslår därför att dess utgångspunkter lyfts fram tydligare i planen och även skrivs ut i 
sammanfattningen. 

Förvaltningen saknar en tydlig hänvisning och länk till arbetet för en jämlik stad och hur insatser mot 
rasism och arbetet för likvärdiga livsvillkor. De ekonomiska och resursmässiga skillnaderna ökar 
mellan individer och grupper i samhället. ”Det finns ett nära samband mellan utländsk bakgrund och 
socioekonomisk utsatthet samt att boendesegregationen ökar både utifrån socioekonomisk bakgrund 
och etnicitet.11”. Inspirerade av Botkyrka kommun menar förvaltningen att planen också behöver ha 
en ansats och målbild kring hur staden och samhället byggs och planeras ”så att social och etnisk 
bakgrund eller trosuppfattning inte är ett hinder för att få tillgång till makt och resurser på lika 
villkor12”  

                                                           
11 Mistra Urban Futures, rapport 1:2016, KAIROS synvända ”Från formella rättigheter till reella rättigheter – om 
behovet av en bred jämlikhetsprincip”, Birgitta Guevara. 
12 Lokal Samverkan mot intolerans, goda exempel på beredskap mot främlingsfientlighet i kommuner 
(Stiftelsen Expo 2014) 
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Förvaltningen menar också att planen generellt sett har ett alltför lite fokus på de främjande insatser 
som kan skapa en stad fri från rasism. En stad som vill vara fri från rasism behöver arbeta med att 
skapa möten mellan människor, platser för maktutjämnande möten mellan invånare men i synnerhet 
mellan invånare och företrädare för samhällets institutioner. Denna typ av insatser saknas i planen. 
Förvaltningen menar också att planen behöver inkludera insatser som att staden på alla plan behöver 
arbeta för ökad integration i den fysiska planeringen, i skolverksamheten, på arbetsplatser, i 
kulturverksamhet och i frågan om inflytande och delaktighet. EXPO pekar i en rapport om goda 
exempel på beredskap mot främlingsfientlighet i kommuner13 ut riskindikatorer för 
främlingsfientlighet. Tre av dessa är boendesegregation och skolsegregation, begränsad interaktion 
mellan individer från olika grupper samt social acceptans för och förstärkning av fördomar. 

Vem som omfattas av planen  
Under rubriken ”Vem omfattas av planen” anges att den gäller för samtliga nämnder och styrelser men 
med särskilt fokus på ”förvaltningar inom utbildningsområdet”. När 1946-års skolkommission kom 
med sitt betänkande för drygt 70-år sedan, beskrevs en tydlig koppling mellan skolans uppfostran av 
fria medborgare och samhällets behov av medborgare som kan samtala, samverka och samarbeta med 
varandra. I dagens polariserade samhälle med antidemokratiska strömningar och med synlig och dold 
rasism som är en del av invånares vardag, finns likheter med de behov som de folkvalda i Sverige 
liksom i andra länder, identifierade efter andra världskriget. Då gavs skolan en central roll i fostran av 
den fria jämlika människa som skulle bära det demokratiska samhällets utveckling. Tanken var att ett 
demokratiskt samhälle behöver kunniga 
medborgare som kan förstå sammanhang och som kan agera demokratiskt. Att förslaget till plan lyfter 
fram utbildningssektorns roll särskilt starkt, menar förvaltningen är bra då det stärker det främjande 
perspektivet och stärker skolhuvudmannens roll i ett demokratiskt samhälle och där med kan bidra till 
det övergripande målet. Att många skolor bedrivs av andra huvudmän är en fråga som behöver 
hanteras om dessa insatser ska ha reell påverkan på samhället och staden i sin helhet. 
 
Det framgår av statistik som redovisas under omvärldsperspektiv i detta tjänsteutlåtande och även i 
lägesbilden ”Från dolt till synligt” (bilaga 2) att rasism, direkt eller indirekt, upplevs av invånare och 
brukare i Göteborgs Stad oavsett verksamhet. Stadsdelsförvaltningen möter dagligen i sina 
kärnuppdrag invånare alla åldrar och i olika verksamheter. Många av dem förvaltningen möter lever i 
utsatt position och det är då av mycket stor vikt att mötet med den kommunala verksamheten är 
respektfullt och värdigt. Förvaltningen anser därför att planen och dess insatser är av stor vikt för hela 
staden, oavsett nämnd eller styrelse om vi ska skapa en stad fri från rasism. Stadsdelsnämnderna och 
samtliga de kommande centrala facknämnderna bör därmed tydligt tilldelas ansvar för genomförande 
av planens insatser både som servicelämnare, arbetsgivare och i det breda samhälls- och 
demokratiuppdraget.  
 
Åtaganden ECCAR i relation till planens föreslagna insatser  
I planen beskrivs hur ett medlemskap i ECCAR innebär olika typer av åtaganden för medlemsländerna 
och att planen byggs utifrån lokala prioriteringar av dessa åtaganden, till vilka insatserna i planen 
kopplas. Det framgår dock inte hur dessa prioriteringar har gjorts.Till exempel så finns det inga 
insatser kopplade till ECCAR:s åtaganden ”Erbjud lika tillgång till bostäder och motverka 
diskriminering” och ”Bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen”. Båda dessa åtaganden 
har direkt koppling till Göteborg Stad som servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör. 
 
Planens disposition och struktur 
Förvaltningen anser att planen är svårläst. En handlingsplan behöver vara lätt tillgänglig och konkret i 
att se vad som ska göras, vem som ska göra det och vad som ska uppnås. Förvaltningen föreslår att det 

                                                           
13 se fotnot 14 
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övergripande målet och delmålen kommer tidigt och tydligt i planens början. Likaså kan det vara bra 
att sammanfattningen i planen inleds med målen och en kort text kring dem samt en kort 
sammanfattning av insatserna. Det skulle underlätta förståelsen av vad som ska göras och vad det 
tänks leda till.  

Förvaltningen föreslår att avsnittet om stödjande dokument läggs sist som en bilaga för att underlätta 
läsningen. Avsnittet med rubrik förflyttningar för Göteborgs Stad är bra, men är mer av metodstöd i 
arbetet att genomföra planen och kan därför läggas som en bilaga.  

Förvaltningen skulle också vilja se ett förtydligande av denna plans koppling till Handlingsplan för 
mänskliga rättigheter och varför det dessutom behövs en plan för insatser mot rasism.  

Förvaltningens synpunkter på förslag till insatser 
Här nedan följer i en lista en sammanfattning av de insatser som föreslås. Alla insatser i sin helhet 
återfinns från sidan 11 och framåt i förslaget till handlingsplan (bilaga 1). Där förvaltningen har 
synpunkter framgår det vid varje insats. Generellt menar förvaltningen att det är för många insatser, 
kanske kan några slås samman? Det blir rörigt när ECCAR’s (European Cities Coalition Against 
Racism) tio strategier också finns angivna. Vad ska staden prioritera och fokusera på? De egna 
framtagna insatserna eller ECCAR’s? Förvaltningen undrar om det kan vara en möjlighet att 
ECCAR’s strategier också blir planens strategier och att till dessa kopplas de konkreta och prioriterade 
insatser som staden bör och kan genomföra under planens period.  

En del insatser är konkreta och praktiska och kan genomföras direkt medan andra är strategiska och 
väldigt långsiktiga och kräver i sin tur många underaktiviteter. Det skulle också underlätta om en 
sortering gjordes utifrån det.  

 
Förslag till insats Syfte och önskad 

effekt 
Ansvar Förvaltningens 

synpunkter 
Insats 1.1–1.3 ska bidra till delmålet  
I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs. 
1.1a Delta i nätverket 
Västsverige 1.1 1.1a 
tillsammans mot 
rasism med andra 
offentliga aktörer och 
arbeta med några av 
ECCAR’s tio 
strategier 

Offentliga aktörer 
stärks i att identifiera 
och motverka rasism. 
Stärka samverkan med 
civilsamhället och 
långsiktigt minskad 
rasism som 
servicelämnare och 
arbetsgivare. 

Kommunstyrelsen 
(stadslednings-
kontoret deltar i 
nätverkets styrgrupp) 

Förvaltningen saknar 
andra kommuner i 
regionen i nätverket. 

Denna insats liksom de 
följande under delmål 1 
handlar i huvudsak om 
att skapa organisatoriska 
strukturer såsom nätverk 
och referensgrupper 
liksom att tydliggöra 
ansvar. Förvaltningen 
menar att dessa strukturer 
inte i sig leder till 
delaktighet och/eller 
inflytande för de som är 
berörda.  

1.1 b Skapa en 
referensgrupp på 
tjänstepersonsnivå för 
arbetet mot rasism 
med målgrupp både 
Gbg Stad, civila 
samhället, akademin, 

Möjlighet till 
delaktighet och 
inflytande. 
Kunskapshöjande. 
Förtroendeskapande, 
Etablera kontakter 

Kommunstyrelsen Bra ambition att bygga 
relationer och föra 
samman människor kring 
en gemensamt viktig 
fråga. Risk är dock att det 
inte blir verklig 
delaktighet om syftet inte 
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Förslag till insats Syfte och önskad 
effekt 

Ansvar Förvaltningens 
synpunkter 

interreligiösa rådet, 
andra råd samt 
polisens demokrati- 
och hatbrottsgrupp m 
fl 

över samhälleliga 
sektorer. 

är att skapa och göra 
något tillsammans. Hur 
ska urvalet av personer 
till nätverket göras för att 
bidra till ökad kunskap 
och att den sprids i 
staden?  Och hur 
tillvarata engagemang i 
frågan?   

1.2 Kontaktpersoner 
utses av nämnd och 
styrelse med ansvar 
för insatser i denna 
plan och ett nätverk 
för lärande och 
utveckling skapas. 

Förbättrad 
kommunikation, 
delaktighet och ökat 
lärande inom staden 
för att tillsammans 
jobba mot rasism och 
diskriminering 

Kommunstyrelsen Nätverk för lärande och 
utveckling är ett bra sätt 
att få bred kraft i arbetet. 
Kan detta nätverk 
samordnas med insatser i 
andra närliggande 
planer? Hur ska urvalet 
av personer till nätverket 
göras för att bidra till 
ökad kunskap och att den 
sprids i staden?  Hur 
hantera risken att det blir 
några få som blir ”alibin” 
för att arbete pågår? 

Det bör framgå att 
ansvaret för aktivt 
deltagande ligger på alla 
nämnder och styrelser 
med ansvar för insatser i 
denna plan medan 
kommunstyrelsen har 
ansvaret att vara 
sammankallande. 

1.3 Bidra till ett 
interkulturellt synsätt i 
stadens utveckling och 
lokala beslutsfattande 
i nämnder och 
förvaltning.  

Insatsen handlar om 
att erbjuda likvärdiga 
förutsättningar för 
olika grupper att vara 
delaktiga i samhällets 
utveckling och ha 
inflytande över beslut 
som rör sina egna liv. 

Ökad tillit till 
kommunen, ökad 
tillgång till stadens 
tjänster och ökat 
inflytande över frågor 
som rör befolkningen. 

 

Stadsdelsnämnder 
och andra nämnder 
som för dialog med 
medborgare 

Förvaltningen menar att 
det behövs en insikt om 
att medborgardialoger 
inte är synonymt med 
delaktighet och 
inflytande på likvärdiga 
villkor för olika grupper. 
Liksom att dialog med 
medborgarna inte enbart 
är ett ansvar för 
stadsdelsnämnderna. 
Medskapande processer, 
den utgångspunkt som 
beskrivs som central i 
framarbetandet av 
planen, bör snarare bilda 
en utgångspunkt för 
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Förslag till insats Syfte och önskad 
effekt 

Ansvar Förvaltningens 
synpunkter 
arbetssätt brett i nämnder 
och styrelser. 

Insatsen är också något 
otydligt beskriven och 
skulle framförallt tjäna 
på att i planen förklara 
innebörden i begreppet 
interkulturellt synsätt. 
Botkyrka kommun har i 
flera år arbetat med en 
interkulturell strategi, 
varifrån lärdomar kan 
hämtas14. Det finns också 
synergier med 
målområdet i jämlik stad 
som handlar om att öka 
delaktighet, inflytande 
och tillit. Förvaltningen 
menar att denna insats 
kräver en mångfald av 
insatser och aktiviteter i 
sig. Det behövs 
utbildning för att öka 
kunskap om vad ett 
interkulturellt synsätt 
innebär och även vilket 
förhållnings- och 
arbetssätt som följer med 
detta. Det behövs 
utbildning och träning i 
innebörd och praktik av 
ett medskapande 
arbetssätt. Det behövs en 
tydlig medvetenhet på 
alla nivåer i staden om att 
insatsen kräver ett 
samordnat, långsiktigt 
och strategiskt arbete 
under många år för att få 
reell påverkan. 

Insats 2.1-2.14 ska bidra till delmålet 
Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare och 
serviceslämnare såväl som demokrati- och samhällsaktör 
2.1 Genomföra en 
baslinestudie i stadens 
nämnder och styrelser 

Synliggöra 
kränkningar, 
trakasserier och 

Kommunstyrelsen Bra att det genomförs 
och förvaltningen ser 
kopplingen till ansökan 

                                                           
14 Botkyrka kommun har sedan 2010 en interkulturell strategi där arbetet sträcker sig över en 15 års-period. 
Med interkultur menar Botkyrka att man tar nästa steg från integration och mångfald och att det handlar om 
att gå från samexistens till samarbete, från att grupper lever sida vid sida till att man möts och bygger ett 
samhälle tillsammans. Stommen i strategin är samspel. (hämtat ur EXPO’s skrift Lokal samverkan mot 
intolerans, 2014) 
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Förslag till insats Syfte och önskad 
effekt 

Ansvar Förvaltningens 
synpunkter 

– ett utgångsläge att 
mäta planens resultat 
emot 

mångfald i 
organisationen. 
Förståelse för hur 
arbetet mot rasism ser 
ut. Ökad kunskap och 
bättre möjlighet till 
uppföljning. 

om medlemskap i 
ECCAR. Studien bör 
lägga särskilt fokus på 
barns och ungas 
erfarenheter av rasism för 
att i linje med arbetet för 
en jämlik stad sätta fokus 
på tidiga insatser och 
barns uppväxtvillkor. 
Studien bör även omfatta 
staden som plats, inte 
bara som organisation. 

2.2 Vidga normen i 
praktiken – en modell 
att jobba med aktiva 
åtgärder enligt 
diskrimineringslagen 
där chefer, HR-
avdelningar och 
medarbetare är 
målgrupp 

Att vara en attraktiv 
arbetsgivare för alla 
grupper i samhället, 
ökad representation i 
förvaltningar så att det 
speglar samhället. 

Pilot i 3 nämnder 
och/eller styrelser 

Detta är en intressant 
modell som ställer höga 
krav på gemensamt 
ansvarstagande och 
engagemang bland de 
olika pilotmiljöerna. 
Förvaltningen gör dock 
bedömningen att det 
krävs särskild 
resurssättning för ett 
effektivt och 
kompetensstyrt 
genomförande av 
modellen i 
pilotmiljöerna. 
Förvaltningen ser 
frånvaron av ekonomiska 
medel som en risk för 
huruvida denna åtgärd 
kan förverkligas. 

2.3 Metoder för 
insamling av underlag 
och uppföljning – att 
tillgängliggöra data 
för att följa upp 
tillgång till rättigheter 
för olika grupper i 
samhället, en 
rekommendation från 
FN:s 
rasdiskriminerings-
konvention 

Ökad kunskap efter att 
ha utrett nya metoder 
för insamling och 
möjligheter till 
uppföljning. 

Kommunstyrelsen Bra att frågan utreds. 
Viktigt att den görs 
utifrån olika perspektiv 
och i dialog med de som 
är berörda. 

2.4 Införa frågor om 
rasism i trygghets-
undersökningar 

Ökad kunskap om 
rasism som 
otrygghetsfaktor och 
ökad möjlighet att 
arbeta förebyggande.  

Social resursnämnd, 
stadsdelsnämnder 

Förvaltningen anser att 
det är ett bra förslag. 
Dock behöver man 
beakta svårigheten med 
hur frågor kan ställas och 
att få svar. Möjligheten 
att få öppenhet i frågan 
kan bl a begränsas av 
känsligheten i frågan i 
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Förslag till insats Syfte och önskad 
effekt 

Ansvar Förvaltningens 
synpunkter 
sig, tidigare erfarenheter 
att inte bli tagen på allvar 
eller respektfullt bemött. 

2.5 För invånare 
tillgängliggöra 
information om 
arbetet mot rasism och 
anmälningsprocesser 
på webben 

Tillgänglig 
information med 
hänvisning om vart en 
kan vända sig för olika 
frågor kopplat till 
rasism.  

Nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice. 

Bra med tydliga 
processer för anmälan. 
En fråga förvaltningen 
ställer är om detta går att 
inkludera i 
synpunktshanteringen 
som redan finns? 

Beaktas bör också precis 
som i insats 2.4 att 
möjligheterna att få in 
anmälningar begränsas 
av känsligheten i frågan 
och tidigare erfarenheter, 
liksom tilliten till att 
anmälan tas om hand och 
får konsekvenser. 

2.6 Utveckla 
introduktions- och 
ledarskapsutbildningar 

Tydligare 
organisationskultur, 
uppdragsmedvetenhet. 
På lång sikt mindre 
diskriminering och 
färre anmälningar 
gällande kränkningar, 
trakasserier och 
kränkande 
särbehandling 

Nämnden för 
Intraservice och 
kommunstyrelsen 

Förvaltningen anser att 
frågan bör behandlas 
inom ramen för 
befintliga, obligatoriska 
introduktions-och 
ledarskapsutbildningar i 
staden. På så sätt nås alla 
och frågan blir integrerad 
i ordinarie strukturer.  

Förvaltningen vill dock 
poängtera att kännedom, 
kunskap och kompetens 
är olika saker och att 
utbildningar bör ha ett 
fokus på kompetens. 

Kan insatsen vidga 
normen efter genomförda 
piloter inkluderas i denna 
insats? 

2.7 Säkerställa att 
chefer känner sig 
trygga i att leda 
reflekterande samtal 
med medarbetare. 
Både i förebyggande 
syfte och vid 
uppkomna situationer 
av rasistisk karaktär 
kring rasism och 
diskriminering 

Samtal om komplexa 
frågor och dilemman 
stärker anställda i att 
agera utifrån 
lagstiftning och 
Göteborgs Stads 
ansvar och 
förhållningssätt vid 
uppkomna situationer. 
Tydligare 
organisationskultur. 

Samtliga nämnder 
och styrelser 

Förvaltningen önskar 
ytterligare tydlighet 
avseende denna insats. 
Insatsen formuleras olika 
på två olika sätt. I den 
första formuleringen är 
insatsen, Leda 
reflekterande samtal…… 
medan i den andra 
formuleringen är insatsen 
att, säkerställa att chefer 
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Förslag till insats Syfte och önskad 
effekt 

Ansvar Förvaltningens 
synpunkter 
känner sig trygga i att 
leda reflekterande 
samtal…Frågan är om 
insatsen är att undersöka 
om reflekterande samtal 
hålls eller om chefer är 
trygga med att leda 
samtal i ämnet?  

Hur kommer insatser 
följas upp? Förvaltningen 
menar att även denna 
åtgärden bör synliggöras 
genom att ställa frågor i 
exempelvis chefsenkäten. 
På så sätt följs chefers 
självupplevda trygghet 
med frågorna upp och 
vidare strategier kan 
utvecklas för att möta 
upp mot behoven. 

2.8 Utbildningar i 
mänskliga rättigheter, 
rasism och strukturell 
diskriminering riktade 
till kontakt- och 
nyckelpersoner i 
förvaltningar och 
bolag (se 1.2) 

Ökad kunskap om 
rasismens mekanismer 
och konsekvenser 
samt strukturella 
hinder för likvärdig 
service. Rasismen 
uppmärksammas och 
motverkas. 

Nämnden för 
Intraservice 

Förvaltningen ser positivt 
på att skapa utbildningar, 
men menar att det behövs 
ett medvetet tänk om hur 
kunskapsbyggande blir 
hållbart över tid och att 
kunskapen inte 
försvinner genom 
personalomsättning och 
omorganisationer. 

Staden har haft flera 
utbildningar i mänskliga 
rättigheter och frågor om 
rasism och strukturell 
diskriminering skulle 
med fördel kunna 
integreras om delar i 
befintliga 
utbildningsprogram. 

2.9 Förhöjd kunskap 
om rasismens 
konsekvenser på 
hälsa, trygghet och 
jämlikhet i olika 
styrgrupper och 
arbetsgrupper inom 
jämlikhets- och 
trygghetsarbetet och 
på så sätt säkerställa 
att rasism och 

Ökad medvetenhet 
och rasismen 
uppmärksammas och 
motverkas 

Social resursnämnd 
och 
stadsdelsnämnder 

Förvaltningen menar att 
detta bör kunna slås ihop 
med 2.8 ovan. Ansvaret 
bör omfatta alla nämner 
och bolag som arbetar 
med jämlikhets- och 
trygghetsfrågor.  

Liksom i 2.8 behöver 
frågan om hur hållbar 
kunskap byggs, som bärs 
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Förslag till insats Syfte och önskad 
effekt 

Ansvar Förvaltningens 
synpunkter 

diskriminering 
inkluderas i dessa 
arbeten. 

av organisationen över 
tid. 

2.10 Formulär för 
anmälan och riktlinjer 
för hantering och 
sanering av rasistiskt 
klotter, symboler och 
hatpropaganda i 
kommunala 
verksamheter, 
bostadsbolag och i det 
offentliga rummet. 
Riktlinjer ses över/tas 
fram. 

Lättillgängligt och 
effektivt 
anmälningsförfarande. 
Fler polisanmälningar 
för hatbrott och färre 
rasistiska symboler.  

Nämnden för park 
och natur, 
Trafiknämnden, 
Lokalnämnden, 
Fastighetsnämnden, 
AB Framtiden 

 

2.11 Utveckla det 
systematiska 
arbetsmiljö- och 
kvalitetsarbetet med 
rutiner för agerande 
vid uppkomna 
situationer av rasistisk 
karaktär 

 

Synliggörande och 
medvetenhet om 
omfattning och 
ansvar. 

Samtliga nämnder 
och styrelser 

Det finns redan idag 
lagkrav på att samtliga 
arbetsgivare skall ha 
rutiner för agerande vid 
trakasserier av rasistisk 
karaktär (lagen anger 
etnicitet och religiös 
tillhörighet som 
diskrimineringsgrunder). 
Det finns även krav på ett 
aktivt förebyggande 
arbete för att motverka 
förekomsten av 
trakasserier. 
Förvaltningen ställer sig 
positiv till att arbeta in 
dessa lagkrav i befintliga 
system för det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet och 
föreslår även 
utbildningsinsatser för 
verksamheterna lik den 
som finns i insats 2.14. 

2.12 Förstärkt fokus 
på förskolans och 
skolans demokrati- 
och 
värdegrundsuppdrag 
som handlar om att 
barn och elever ska 
utveckla kunskaper 
och förmågor som 
behövs för att agera 
som aktiva 
demokratiska 
medborgare. Det 
handlar bland annat 

Tydligare fokus på 
demokrati- och 
värdegrundsfrågor och 
därmed aktiva 
demokratiska 
medborgare.  

Förskolenämnden, 
grundskolenämnden 
och 
utbildningsnämnden.  

Förvaltningen är positiv 
till denna insats då den 
tydliggör att arbetet med 
insatser mot rasism är en 
del av grunduppdraget. 
Förvaltningen menar 
också att denna insats i 
sin tur kräver flera olika 
insatser och aktiviteter 
samt att arbetet bedrivs 
samordnat, strategiskt 
och långsiktigt. Inom 
stadens Center för 
skolutveckling pågår ett 
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Förslag till insats Syfte och önskad 
effekt 

Ansvar Förvaltningens 
synpunkter 

om att kunna stå upp 
för allas lika värde, 
rättigheter och 
möjligheter och att ta 
avstånd från idéer och 
handlingar som strider 
mot dessa värden. 

arbete med att ta fram en 
Charta – om att göra 
demokrati i skolan. Detta 
är ett exempel på en 
insats som pågår och som 
kan bidra till 
genomförandet av denna 
insats.  

2.13 Motverka hat och 
hot på nätet och 
erbjuda stöd för 
utsatta, en insats som 
riktas till elever och 
vårdnadshavare. 

Tydlighet kring 
förvaltningarnas 
ansvar och vilket stöd 
som finns att tillgå. 
Information till elever 
och vårdnadshavare 
om hur kränkningar på 
nätet tas om hand. 

Grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden 

 

2.14 Utbilda elever 
och lärare i 
civilkurage på 
högstadie- och 
gymnasieskolor för att 
stödja läroplanens mål 
att elever ska kunna ta 
avstånd från att 
människor utsätts för 
diskriminering, 
förtryck och 
kränkningar samt 
kunna leva sig in i och 
förstå andra 
människors situation 
samt vilja handla med 
deras bästa för 
ögonen. 

En större andel elever 
känner igen rasistiska 
uttryck och känner sig 
trygga i att 
uppmärksamma 
rasism. Normalisering 
av rasism begränsas. 

Grundskolenämnd 
och 
utbildningsnämnd 
med stöd av Levande 
Historia. 

Förvaltningen är positiv 
till insatsen. 

Dock menar 
förvaltningen att även 
andra verksamheter bör 
omfattas av denna 
utbildning till exempel 
äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård ser behov 
av utbildning i hur de 
hanterar, 
uppmärksammar och 
anmäler rasism mellan 
medarbetare och mellan 
medarbetare och brukare. 
Detta bör kunna kopplas 
samman med insats 2.11 

 

 
Samråd 
Samråd har skett med rådet för barn- och ungdomsfrågor den 17 september och med pensionärsrådet 
den 18 september.  
Samverkan 

Samverkan har skett i Förvaltningens samverkansgrupp den 11 september. 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 
Stadsdelsdirektör  Kristin Idskog 
    Tf Sektorschef 
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Örgryte-Härlanda 
Svar på remiss avseende Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism . 

§ 217, N133-0404/19 

I Kommunfullmäktiges budget 2018 fick Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för att 
ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade 
att remittera förslaget om Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism till nämnder, styrelser, råd, 
civilsamhällesorganisationer och externa aktörer. Örgryte-Härlanda Stadsdelsnämnd utsågs som en av 
fyra stadsdelsnämnder som ska svara i staden. Yrkande biläggs protokollet enligt bilaga 1. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda tillstyrker Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism, med de 
synpunkter som nämns under förvaltningens överväganden, under förutsättning att det skjuts till medel 
som ska finansiera insatserna där stadsdelsnämnderna pekats ut som ansvariga. 
 
Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-08-27 
Bilaga 1: Remittering av Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2022 
Bilaga 2: Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
Bilaga 3: Från dolt till synligt- en lägesbild, 2019-04-16 
Bilaga 4: Uppdaterad version av remissinstanser 
Yrkande från Sverigedemokraterna, 2019-09-23 
 
Yrkanden 
Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar att ärendet återremitteras enligt yrkande från Sverigedemokraterna. 
Johanna Eliasson (V) yrkar avslag på Sverigedemokraternas yrkande. 
Kerstin Brunnström (S) uppger att förvaltningen sammanställt ett bra svar på remissen men föreslår att 
stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget istället för att godkänna det, som det står i tjänsteutlåtandet. 
Övriga nämnden samtycker till detta. Kerstin Brunnström (S) yrkar även avslag på 
Sverigedemokraternas yrkande. 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden bifaller förslaget. 
Ingen omröstning begärs. 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen, diarienummer 0362/18. 
 

Dag för justering 

2019-09-27 

Vid protokollet 
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Sekreterare 

Anna Kihlén 
 

 

Ordförande 

Tobias Björk (M) 
 

Justerande 

Kerstin Brunnström (S) 
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Svar på remiss avseende Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism  

Förslag till beslut 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism, med de 
synpunkter som nämns under förvaltningens överväganden, under förutsättning att det skjuts till medel 
som ska finansiera insatserna där stadsdelsnämnderna pekats ut som ansvariga. 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Utifrån FN:s principer för mänskliga rättigheter 
samt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har delaktighet från de som berörs av rasism 
varit centralt i processen med att ta fram en plan. Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 
stadsledningskontoret i uppdrag att förbereda en ansökan och en plan om medlemskap i European 
Coalition of Cities against Racism (ECCAR). Två uppdrag har arbetats ihop och föreliggande plan är 
också stadens plan för medlemskapet i ECCAR för perioden.   

Planen utgår ifrån de roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare och 
demokrati- och samhällsaktör. Den syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga 
rättigheter, lagstiftning, nationella strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp 
kring arbetet mot rasism samt skapa förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta 
positionerna mot en stad fri från rasism. Planen är indelad i ett övergripande mål, två delmål, 17 
föreslagna insatser samt fyra utgångspunkter som ska vara vägledande för planens implementering. 
Planen för insatser mot rasism föreslås gälla 2020-2023. 

Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd har utsetts som en av fyra stadsdelsnämnder i staden för yttrande 
kring föreslagen plan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Flera insatser i planen kan innebära ökade kostnader. Enligt stadsledningskontoret är det möjligt att 
dessa till stor del kan täckas av externa medel och prioriteras inom ramen för Levande historias medel, 
därutöver bör kostnaderna kunna bäras av nämnders och styrelsers ordinarie budgetram.  

Arbetet kring Vidga normen i praktiken förutsätter beviljad ansökan av externa medel från exempelvis 
Europeiska Socialfonden.  

Stadens medlemskap och engagemang i ECCAR ska belasta kommuncentrala poster för 
stadenövergripande avgifter (Dnr 1020/18). 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att övriga insatser i planen bör kunna finansieras via 
nämnders och styrelsers ordinarie budget då de utgår ifrån att stärka den ordinarie verksamheten och 
utveckla arbetssätt. Utbildningarna bedöms kunna finansieras inom den ordinarie budgetramen som 
nämnder och styrelser har för kompetensutveckling av personal.  

Förvaltningens bedömning är att det utifrån det pressade ekonomiska läge stadsdelsnämnden befinner 
sig i, kommer att vara svårt att genomföra samtliga insatser om inte medel tillskjuts. 

För att på bästa sätt nyttja stadens gemensamma ekonomiska resurser ser förvaltningen ett behov av att 
vissa funktioner som utbildningsresurser och metodutvecklare knyts till staden centralt för att kunna 
koordineras och nyttjas av alla förvaltningar. Detta skulle även öka likvärdigheten över staden.  

Barnperspektivet 

I Barnkonventionen artikel 2 deklareras att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Men även 
barn blir utsatta för rasism och andras stereotypa föreställningar och uppfattningar utifrån hudfärg, ras, 
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religion, kulturella, etniska och nationella ursprung eller andra liknande förhållanden som begränsar 
lika tillgång till sina rättigheter och möjlighet att utvecklas.  

En av fyra grundprinciper som genomsyrar konventionen är att inget barn får diskrimineras. En annan 
är att barn har rätt till inflytande. I stadens verksamheter inom bland annat individ- och familjeomsorg, 
förskola, skola, fritid, kultur och idrott har medarbetare stora möjligheter att påverka barns och ungas 
attitydbildning och jobba med frågor om inkludering och allas lika rätt och värde tillsammans med 
barnen och som vuxna vara förebilder för den yngre generationen. Detta uttrycks tydligt i bland annat 
skollagen och läroplanen. Planen har ett extra fokus på barn och unga genom de insatser som föreslås 
på förskola, grundskola och gymnasieskola. Detta ser förvaltningen som positivt. Genom ett 
systematiskt arbete mot rasism på ett stadenövergripande plan skulle stadens förebyggande och 
främjande insatser som riktar sig till barn ytterligare stärkas.  

Mångfaldsperspektivet 

Arbete utifrån planen skulle stärka stadens arbete i att motverka rasism genom att synliggöra 
ojämlikheter och tydliggöra ansvar, inkludera de vi är till för och samverka, reflektera kring 
begränsande normer och exkluderande strukturer samt agera konsekvent när rasism förekommer. 
Planen förväntas ge positiva effekter utifrån mångfaldsperspektivet då insatserna syftar till att stärka 
Göteborgs Stad till att bli en än mer inkluderande arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och 
samhällsaktör och undanröja eventuella hinder för likvärdig service och möjligheter. 

Planen utgår dock endast från en av de sju diskrimineringsgrunderna och riskerar att tappa 
mångfaldsperspektivet utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna. Att lyfta ur en av 
diskrimineringsgrunderna i arbetet kring mänskliga rättigheter och göra en egen plan kopplat till den, 
kan leda till perspektivträngsel.  

Jämställdhetsperspektivet 

Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023 omskrivs i planförslaget som ett styrande dokument 
som den föreslagna planen har koppling till och som bidrar till måluppfyllelse och stärkta insatser mot 
rasism.  

Miljöperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Sverige har ratificerat en rad konventioner om mänskliga rättigheter och rasism som vi är skyldiga att 
följa. FN:s konventioner granskas av internationella kommittéer och Sverige har fått skarp kritik av 
Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, bland annat för förekomsten av rasistisk 
hatpropaganda och rasistiskt våld, rasistiska organisationer, bristen på uppdelad statistik och vissa 
gruppers särskilda utsatthet.  

Sverige har sedan 2017 den nationella planen Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan 
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som ska utgöra en grund och en inriktning för 
arbetet mot rasism och hatbrott.  

Många kommuner och andra aktörer både i Sverige och internationellt arbetar aktivt mot rasism, 
arbetet genom  European Coalition of Cities Against Rasism (ECCAR) kommer innebära en 
ytterligare plattform för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och lärande.  

Samverkan 

Information har skett i FSG 2019-09-18.  
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Ärendet 

I Kommunfullmäktiges budget 2018 fick Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för att 
ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade 
att remittera förslaget om Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism till nämnder, styrelser, råd, 
civilsamhällesorganisationer och externa aktörer. Örgryte-Härlanda Stadsdelsnämnd utsågs som en av 
fyra stadsdelsnämnder som ska svara i staden.  

Remissvaret ska vara behandlat och inkommit till Stadsledningskontoret senast den 4 oktober 2019.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Av Kommunfullmäktiges budget 2018 framgår att ”i en tid av ökad polarisering mellan människor då 
diskriminering, rasism och hatbrott breder ut sig måste Göteborgs Stad stärka arbetet med de 
mänskliga rättigheterna”. Kommunfullmäktige ger stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan 
för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet.  

Kommunstyrelsen har gett Stadsledningskontoret i uppdrag att förbereda ansökan om medlemskap i 
European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR). Ett sådant medlemskap har bedömts kunna 
bidra till att stärka stadens förebyggande arbete, fylla ett tomrum i nuvarande internationella 
samarbeten och underlätta ett systematiskt arbete mot rasism och diskriminering och förbättra 
förankringen av det antirasistiska arbetet på olika nivåer. Föreliggande plan är också stadens plan för 
medlemskapet i ECCAR för perioden.   

Utvecklingsområdena för Göteborgs Stad handlar om att synliggöra rasism där den förekommer, 
reflektera över sitt eget ansvar och position som offentlig företrädare, samverka med de som berörs 
och har god kunskap i frågorna och agera när rasism förekommer. Planen fokuserar på Göteborgs Stad 
som servicelämnare, arbetsgivare och samhälls- och demokratiaktör. Planens insatser syftar till att 
skapa förutsättningar och stärka medarbetare och chefer, men också invånare, i att uppmärksamma och 
agera mot rasism.  

Planen 

De insatser som omskrivs i planförslaget syftar till att skapa förutsättningar och stärka medarbetare 
och chefer, men också invånare, i att uppmärksamma och agera mot rasism. Planen utgår ifrån de 
roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare och demokrati- och 
samhällsaktör. Den lagstiftning som i denna plan är mest relevant att fokusera på är 
diskrimineringslagen och dess krav på aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, 
samt arbetsmiljölagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Planen är indelad i ett 
övergripande mål, två delmål, 17 föreslagna insatser samt fyra utgångspunkter som ska vara 
vägledande för planens implementering. Planen för insatser mot rasism föreslås gälla 2020–2023. 

Mål, delmål och insatser 

Planens övergripande mål är:  

Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism.  

Planen beskriver fem förflyttningar som Göteborgs Stad står inför:  

Från tystnad till samtal, Från ensam till tillsammans, Från dolt till synligt, Från bristande insikt till 
medvetenhet och Från passiv till aktiv.  

De två delmålen som ska bidra till det övergripande målet och fokuserar på de ovan nämnda 
förflyttningarna är: 
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• I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs  
• Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare, 

servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör 

Uppföljning  

Planen ska följas upp efter två år och utvärderas efter fyra år. Under 2020 kommer en baselinestudie 
genomföras vilken kommer utgöra underlag för att senare mäta insatsernas effekt. Medlemskapet i 
ECCAR redovisas vartannat år, vilket blir en del av uppföljningen av denna plan. 2023 planeras en 
utvärdering av planen. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av planen.  

Förvaltningens bedömning 

Planen är väl underbyggd med kunskapsunderlag, referenshänvisningar och en lägesbild. Processen i 
framtagandet av planen är präglad av delaktighet, vilket förvaltningen bedömer som mycket positivt. 
Planen sätts i relation till andra styrande dokument och pågående processer kopplat till arbete mot 
rasism och fyller där en viktig funktion. Planen för uppföljning och utvärdering är ambitiös och 
trovärdig.  

Planens inledning är mycket omfattande och saknar emellanåt en röd tråd som leder fram till planens 
innehåll och syfte. Inledningen skulle med fördel kunna kortas ned och stycket Stödjande dokument 
skulle kunna biläggas planen. Delar av stycket under rubriken Förflyttningar för Göteborgs Stad 
skulle kunna utgöra ett metodmaterial.  

Förvaltningen vill se ett tydligare uttryckt intersektionellt perspektiv i planen, i både utgångspunkter 
och insatser. Rasism samverkar med andra maktordningar och dessa kan förstärka varandra. Flera av 
berättelserna i lägesbilden beskriver detta, till exempel då rasism samverkar med kön, ålder och 
geografi, och vi behöver arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv med flera diskrimeringsgrunder 
samtidigt för att nå förändring. 

Planen kan ses som ett första steg mot de uppsatta målen. Inför uppföljning och kommande revidering 
vore det av intresse att involvera fler verksamheter än förskola, grundskola och gymnasieskola, så som 
familjecentral, och kultur- och fritidsverksamhet och träffpunkter för att tydligare rikta insatserna till 
invånare i alla åldrar.  

Stadens omorganisation bör tas i beaktande vid implementering av planen, både vad gäller formulering 
av ansvarsfördelning och förvaltningarnas kapacitet att avsätta resurser, framförallt i form av tid, men 
också budget, se även under rubriken Ekonomiska konsekvenser. 

Förvaltningens synpunkter kring utgångspunkter, mål, delmål och insatser summeras nedan utifrån 
rubrikerna i planen. 

Utgångspunkter för planen 

I sammanfattningen står beskrivet att planen har fyra utgångspunkter medan det i det stycke som har 
rubriken Utgångspunkter för planen inte tydligt framgår vilka fyra de är. Detta behöver förtydligas. 
Utöver Stödjande dokument bör en ordlista biläggas planen där nyckelord och begrepp som används 
genom texten i planen definieras exempelvis de begrepp som nämns i definitionen av rasism och i 
insats 1.3 (interkulturellt synsätt).  

Mål 

Det övergripande målet med planen är att Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism. Formuleringen av det övergripande målet upplevs av förvaltningen som 
problematisk. Som det nu är formulerat är stadens mål att sträva efter något istället för att uppnå något. 
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Denna vaga målformulering motsvarar inte ambitionen och avsikterna i de föreslagna insatserna och 
gör det svårt att mäta måluppfyllelse. 

Delmål 1 I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs. 
 
Insats 1.2 Kontaktpersoner och nätverk. Nämnder och styrelser ska utse kontaktpersoner till ett 
nätverk som syftar till att förbättra kommunikation, delaktighet och lärande över staden. Förvaltningen 
ser positivt på bildande av ett nätverk men det är viktigt att formulera vilken funktion och vilket 
mandat de personer som utses som kontaktpersoner till nätverket ska ha, och att dessa personer ska ges 
utrymme i sina tjänster att arbeta för struktur och spridning av nätverkets uppdrag.  

Insats 1.3 Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala beslutsfattande. 
Förvaltningen efterfrågar definition av interkulturellt synsätt och att det sätts i relation till, alternativt 
används i syfte att stärka, arbetet kring mänskliga rättigheter och normkritik. 

Delmål 2 Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare, 
servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör. 

Insats 2.2 Vidga normen i praktiken. Denna insats fokuserar på en inkluderande organisationskultur. 
Förvaltningen anser att denna insats bör strykas från planen då den förutsätter externa medel. 
Alternativt skulle insatsen formuleras på ett sådant vis att det gick att genomföra på annat sätt om 
staden inte beviljas externa medel för Vidga normen i praktiken.   

Insats 2.3 Metoder för insamling av underlag och uppföljning. Göteborgs Stad utreder förutsättningar 
att utveckla nya metoder för insamling av underlag och uppföljning av insatser utifrån fler variabler. 
Insatsen behöver förtydligas och utvecklas för att den som inte är insatt i bakgrund eller på området 
ska förstå vad som avses.  

Insats 2.5 Tillgängliggöra information om arbetet mot rasism och anmälningsprocesser på webben. 
Då insatsen förutsätter att insats 2.11 Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet med 
rutiner för agerande vid uppkomna situationer av rasistisk karaktär är genomförd bedömer 
förvaltningen att tidsperspektivet för planen är för snävt för att hinna uppnå insats 2.5. Ambitionen bör 
istället vara att utveckla och implementera insats 2.11. 

Insats 2.8 Utbildningar mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering. De 
kontaktpersoner som sammankallas i nätverk för kommunikation, lärande och utveckling (se insats1.2) 
får ta del av utbildningar för att skapa gemensam grund att utgå ifrån. Förvaltningen vill återigen 
betona vikten av att förtydliga vilka funktioner som efterfrågas hos kontaktpersonerna och vilket 
mandat dessa ska ha för att insatserna 1.2 och 2.8 ska vara effektiva. Det är också angeläget att staden 
tillhandahåller egna utbildare.  

Insats 2.12 Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrunds-uppdrag. Vad 
insats 2.12 rent konkret ska innebära behöver förtydligas, alternativt bör insatsen strykas ur planen. Ett 
förstärkt fokus är en för vag formulering för att leda till utveckling eller för att följa upp emot.  

Beslutet skickas 

Till kommunstyrelsen, diarienummer 0362/18. 

 

Gitte Caous 
Tf. Stadsdelsdirektör 
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Lundby 
Svar på remiss avseende Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism (SLK dnr 0362/18) 

§ 195, N139-0378/19 

Föreligger yrkande från (SD) angående Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism, bilaga 2.  
 
Ärendet  

Stadsdelsnämnden Lundby ska yttra sig över förslaget Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
som föreslås gälla 2020–2023. Förslaget är utskickat på remiss till ett urval av stadens nämnder, 
styrelser, råd, civilsamhälleorganisationer och externa aktörer.   

Handling 

Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2019-09-03. 

Yrkande 

Krista Femrell (SD) yrkar bifall till eget yrkande.  

Simona Mohamsson (L) yrkar avslag till yrkandet från sverigedemokraterna och bifall till 
tjänsteutlåtandet.  

Proposition  

Ordförande Åke Björk (M) ställer yrkandena mot varandra och finner att yrkandet från 
Sverigedemokraterna har avslagits.  

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism med 
beaktande av de synpunkter som framgår i tjänsteutlåtandet. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
Stadsledningskontoret.  

 
Reservation 

Krista Femrell (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 
Expedieras 

Stadsledningskontoret  

Dag för justering 

2019-09-30 

Vid protokollet 
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Yrkande angående – Svar på remiss avseende Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism. 

Förslag till beslut 

I stadsdelsnämnden: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby Göteborg avslår Göteborgs plan för insatser mot rasism då det 
fattas underlag och exempel från bl. a. svenskfödda som utsatts för rasistiska påhopp just 
p.g.a. att de är svenskar. 
 

2. Där stadsdelsnämnderna utpekas som ansvariga ska det skjutas till medel för dessa insatser i 
framtiden. 

  Yrkandet 

 
”Rasism i olika former riktar sig mot nyanlända lika mycket som mot medborgare födda i 
Europa som förvägras lika rättigheter och möjligheter i det samhälle de helt tydligt är 
medlemmar av.”  

- European Coalition of Cities against Racism 

Sverigedemokraterna tar avstånd från all form av diskriminering. I kommunallagen 2§ står det att 
”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat.” 

Medborgarna i Sverige skyddas även av diskrimineringslagen. Det finns sju diskrimineringsgrunder 
som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

När det gäller hatbrott skärptes straffen nyligen. Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga 
diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, 
en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

Sekreterare 

Terese Blomqvist 
 

 

Ordförande 

Åke Björk 
 

Justerande 
Johan Svensson 

 

 

SDN Lundby Göteborg 

 

  
  

 

Yrkande  
2019-09-19 
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ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan 
liknande omständighet. Det finns alltså ett utökat skydd i lagstiftningen för dessa grupper i Sverige. 

Vi är av uppfattningen att det behövs justeringar av Göteborgs Stads plan för rasism innan den kan 
börja gälla, varför vi föreslår att ärendet återemitteras. 

Planen saknar konkreta åtgärder för att analysera vem eller vilka grupper som står bakom rasismen. Vi 
vet att tex judar i Sverige dagligen angrips från flera håll. Det är viktigt att vi vågar prata öppet om den 
rasism som vi importerat och som sker mellan olika etniska grupper där svenskar inte är inblandade. 

Det är av största vikt att ha en tydlig analys av rasism. Av ideologiska skäl eller av missriktad välvilja 
förekommer det att fientligheten mot svenskar helt osynliggörs, eller att det öppet helt förnekas att 
rasism emot svenskfödda ens existerar som en särskild företeelse. Ett sådant förnekande är förödande 
och leder till att offren i denna kategori osynliggörs. 

Vi har dagligen exempel ifrån media på exempelvis lärare, sjukhuspersonal, blåljuspersonal, 
skolungdomar och äldre infödda svenskar som faller offer för rasism. Det kan vara hot emot 
tjänstemän och fall av svår mobbing enkom p.g.a att offret är svensk.   

Ska man belysa rasism måste man vara medveten om att det inte blir rimligt att vinkla detta från 
endast ett håll. Handlingarna i ämnet lägger mycket fokus på särskilt utvalda grupper som offer och 
det är inget som vi Sverigedemokrater förespråkar. Att kategorisera och peka ut grupper blir en slags 
rasism i sig. Göteborgs stads nuvarande handlingar och efterforskningar i strävan på att finna rätt 
insatser emot rasism befaras i slutändan bara leda till ytterligare indelningar i grupper och raser. Vi ser 
inte att detta kommer leda till något konstruktivt på sikt om vi då inte likväl skapar en medvetenhet 
och inkluderar även gruppen svenskar och vad som sker även emot dessa dagligdags.  

Alla göteborgare har rätt till ett liv fritt från mobbing och förtryck och det blir onekligen allt viktigare 
att skaffa kunskap och kontroll på miljöer som samhället allt för länge låtit hållas ostörda. Inga 
individer ska särbehandlas, inga individer ska genom sin egna immunitet kunna rättfärdiga onda 
handlingar emot sina medmänniskor. 

I Göteborg ska likvärdighetsprincipen gälla samtliga invånare oavsett etnicitet. Ett arbete som staden 
flera gånger brustit i. Nu senast gällande att ge nyanlända skolförtur i Göteborg. Att detta skulle bryta 
mot likvärdighetsprincipen var något vi påtalade i kommunstyrelsen redan 2016. Återigen visade det 
sig i utfallet att vi hade rätt.   
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Svar på remiss avseende Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism  

 

Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism med 
beaktande av de synpunkter som framgår i tjänsteutlåtandet. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
Stadsledningskontoret.  

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Förslaget är stadens första plan för insatser mot 
rasism och förslås gälla samtliga nämnder och styrelser med giltighetstid 2020–2023. Stadsdelsnämnd 
Lundby ska yttra sig över förslaget. Planens övergripande mål är att Göteborgs Stad strävar mot ett 
samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism. Den är sedan indelad i två delmål, sjutton 
insatser samt fyra utgångspunkter. Förvaltningen välkomnar planen och ser ett stort behov av att 
staden flyttar fram sina positioner mot en stad fri från rasism som arbetsgivare, servicelämnare och 
demokrati- och samhällsaktör. Förvaltningen ser dock inte att planens insatser räcker utan ser att mer 
kraftfulla åtgärder behövs för att uppnå nödvändiga förändringar.  

Förvaltningen är positiv till planens utgångspunkter, övergripande mål och delmål men önskar ett ökat 
fokus på arbetet att förebygga så att rasism inte uppkommer och vill därför lägga till detta i delmål 2. 
Förvaltningen ser behovet av de allra flesta insatserna men  önskar att vissa av dem förtydligas och 
stärks, till exempel om likvärdiga förutsättningar för olika grupper att ha inflytande och vara delaktiga 
i stadens verksamheters planering, genomförande och uppföljning samt om utveckling av det 
systematiska arbetsmiljö-arbetet. Förvaltningen ser även ett behov av att bredda ett par insatser, bland 
annat om rasismens konsekvenser på hälsa, otrygghet och jämlikhet samt ökad kunskap om mänskliga 
rättigheter, rasism och strukturell diskriminering. Vidare ser förvaltningen gärna att även verksamheter 
inom förvaltningen som riktar sig till små barn inkluderas.  

Ekonomiska konsekvenser 

Vissa insatser i planen planeras att finansieras med externa medel, bland annat har en ansökan skickat 
till Europeiska Socialfonden för arbetet med Vidga normen i praktiken. Stadsledningskontoret 
bedömer att vissa insatser kan finansieras av medel som finns i staden centralt, till exempel genom att 
prioriteras inom Levande historias medel och/alternativt personal- och kompetensanslaget samt 
kommuncentrala poster för stadenövergripande avgifter.  

Övriga insatser förväntas kunna finansieras via nämnder och styrelsers ordinarie budget. Att 
implementera planen kommer alltså innebära vissa kostnader för förvaltningen, främst i form av 
personalresurser samt vikariekostnader vid kompetensutveckling och liknande. Utifrån det pressade 
ekonomiska läge stadsdelsnämnden befinner sig i bedöms det svårt att genomföra samtliga insatser om 
inte medel tillskjuts. 

För att på bästa sätt nyttja stadens gemensamma ekonomiska resurser ser förvaltningen ett behov av att 
vissa funktioner som utbildningsresurser och metodutvecklare knyts till staden centralt för att kunna 
koordineras och nyttjas av alla förvaltningar. Detta skulle även öka likvärdigheten över staden.  

Barnperspektivet 

Rasism berör barn i allra högsta grad. Flera av berättelserna i Från dolt till synligt – en lägesbild av 
minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare 
beskriver situationer då barn utsatts för rasism, bland annat i skolan, vilket är helt oacceptabelt. Att 
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dessa barn har blivit lyssnade på och deras berättelser lyfts är väldigt bra utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Situationer då vuxna utsätts för rasism påverkar också barn då det kan handla om 
deras föräldrar eller andra viktiga vuxna. Den institutionella rasismen påverkar hela samhället och alla 
som lever i det, oavsett ålder.  

En av grundprinciperna i barnkonventionen är ickediskriminering vilket arbetet mot rasism i grunden 
handlar om. Rasism blir hindret för förverkligandet av de andra grundprinciperna och övriga 
rättigheter i barnkonventionen och kan till exempel leda till att ett barn inte får sin rätt till liv och 
utveckling, inflytande eller sitt språk tillgodosett. Det offentliga har en skyldighet att se till att alla 
barn får sina rättigheter tillgodosedda.  

Planen har ett extra fokus på barn och unga genom fokuset på förskola, grundskola och gymnasieskola 
vilket förvaltningen ser som mycket positivt. Förvaltningen saknar de yngre barnens perspektiv och 
vill gärna se insatser även riktade till denna målgrupp. Ett tydligare uttryckt barnrättsperspektiv som 
tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och dess grundprinciper skulle stärka planen ytterligare.  

Mångfaldsperspektivet  

Planen är tydligt kopplad till stadens plan för mänskliga rättigheter. Genom att sätta rättighetsbäraren i 
fokus och utgå ifrån grundprinciperna i att arbeta rättighetsbaserat har planen ett rättighetsperspektiv. 
Förvaltningen ser gärna att detta förtydligas och stärks i insatserna, framför allt när det gäller 
transparens och ansvarsutkrävande. Att rättighetsbärares erfarenheter, berättelser och förslag på 
förändringar har fått forma planens utgångspunkter och insatser och är mycket positivt, liksom att det 
kommer fortsätta göra det i form av referensgrupp och liknande.  

Förvaltningen vill se ett tydligare uttryckt intersektionellt perspektiv i planen, i både utgångspunkter 
och insatser. Rasism samverkar med andra maktordningar och dessa kan förstärka varandra. Flera av 
berättelserna i lägesbilden beskriver detta, till exempel då rasism samverkar med kön, ålder och 
geografi, och vi behöver arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv med flera diskrimeringsgrunder 
samtidigt för att nå förändring. Det finns ett behov av ökad medvetenhet och kunskap i staden kring 
dessa mekanismer samt av ett aktivt arbete med att forma vår service och verksamheter utifrån ett 
intersektionellt perspektiv. En ökad normmedvetenhet är en del i detta och förvaltningen önskar att det 
normkritiska perspektivet stärks och förtydligas i planen, och därmed även maktperspektivet.  

Jämställdhetsperspektivet  

Förvaltningen önskar att jämställdhetsperspektivet stärkts och tydliggörs i planen. Förvaltningen delar 
bilden att flickor och kvinnor som bär slöja är en särskilt utsatt grupp och att detta uttalas tydligt i 
planen är mycket positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Insatserna bör i större utsträckning ta 
hänsyn till detta. Även andra aspekter av när rasism och sexism samverkar behöver tydliggöras i både 
problembeskrivning och insatser.  

Miljöperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Sverige har ratificerat en rad konventioner om mänskliga rättigheter och rasism som vi är skyldiga att 
följa. FN:s konventioner granskas av internationella kommittéer och Sverige från bland annat skarp 
kritik av Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, bland annat för förekomsten av rasistisk 
hatpropaganda och rasistiskt våld, rasistiska organisationer, bristen på uppdelad statistik och vissa 
gruppers särskilda utsatthet.  
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Sverige har sedan 2017 den nationella planen Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan 
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som ska utgöra en grund och en inriktning för 
arbetet mot rasism och hatbrott.  

Många kommuner och andra aktörer både i Sverige och internationellt arbetar aktivt mot rasism och 
det finns mycket att lära av andra, till exempel genom European Coalition of Cities Against Rasism 
(ECCAR) eller här i Västra Götaland.  

Samverkan 

Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2019-09-19. 

Expedieras 

Ärendet expedieras till Stadsledningskontoret  

Ärendet  

Stadsdelsnämnd Lundby ska yttra sig över förslaget Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism som 
föreslås gälla 2020–2023. Förslaget är utskickat på remiss till ett urval av stadens nämnder, styrelser, 
råd, civilsamhälleorganisationer och externa aktörer. Remisstiden är till 4 oktober 2019.  

Beskrivning av ärendet 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Förslaget är stadens första plan för insatser mot 
rasism och förslås gälla samtliga nämnder och styrelser med ett särskilt fokus på förvaltningarna inom 
utbildningsområdet med giltighetstid 2020 – 2023.  

Syftet med planen är att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning och 
nationella strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot 
rasism samt skapa förutsättningar för staden att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot 
en stad fri från rasism. Planen gäller staden som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och 
samhällsaktör.  

Planens övergripande mål är att Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt 
arbete mot rasism. Den är sedan indelad i två delmål, sjutton insatser och fyra utgångspunkter som ska 
vara vägledande för planens genomförande. En lokal lägesbild har tagits fram om minoriteters 
erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare. 
Utvecklingsområden och önskvärda förflyttningar har tagits som förväntas bidra till det övergripande 
målet har identifierats under workshops med en bred av aktörer.  

Förvaltningens bedömning 

Generell bedömning  

Förvaltningen välkomnar denna plan och ser ett stort behov av att staden flyttar fram sina positioner 
mot en stad fri från rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör. 
Kunskapsnivån om rasism är låg och det arbete mot rasism som pågår i förvaltningen och staden är 
långt ifrån tillräckligt. Staden lever inte upp till internationella åtaganden, lagstiftning eller nationella 
planer och strategier. Från dolt till synligt – en lägesbild av minoriteters erfarenheter och upplevelser 
av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare visar exempel på rasismens många olika 
uttryck i våra verksamheter och ger en tydlig bild av det oacceptabla nuläget. Medarbetarenkäten för 
Lundby 2018 visar även att etnicitet är den vanligaste diskrimineringsgrunden anställda utsätts för 
kränkande särbehandling eller diskriminering utifrån. Förvaltningen förstår att planen är ett första steg 
i ett långsiktigt arbete men anser inte att planens insatser räcker utan ser att mer kraftfulla åtgärder 
behövs redan i detta skede för att uppnå nödvändiga förändringar. Som planen beskriver är arbetet mot 
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rasism och för mänskliga rättigheter inte något nytt för staden utan återfinns i många olika 
konventioner, lagar, mål, planer och även vår arbetsmiljö- och medarbetarpolicy. Trots det har vi inte 
kommit längre. Behovet av ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism är mycket stort.  

Förvaltningen uppskattar att planens övergripande mål är detsamma som målet i den nationella planen 
mot rasism. Detta tydliggör att stadens arbete är en del i en större helhet. Målet är tydligt, rimligt och 
relevant. 

Att planen innefattar staden som såväl arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör 
är nödvändigt och förvaltningen önskar att insatser kring rollen som demokrati- och samhällsaktörer 
utvecklas så att alla tre roller genomsyrar hela planen.  

Planen utgår ifrån mänskliga rättigheter vilket är mycket positivt. Förvaltningen ser gärna att ett 
rättighetsperspektiv utvecklas än mer i insatserna och att ett normkritiskt perspektiv används i större 
utsträckning. Förvaltningen ser mycket positivt på processen att ta fram planen där många olika 
aktörer varit delaktiga och rättighetsbärare har involverats och lyssnats på.  

Förvaltningen ser ett behov av ytterligare insatser med fokus på att förebygga så att rasism inte 
uppkommer. Detta innebär i praktiken ett förstärkt arbete med mänskliga rättigheter i våra 
grunduppdrag.    

Förvaltningen är medveten om att en plan ska besvara frågan Vad men upplever det inte resurseffektivt 
att varje förvaltning på egen hand i stor utsträckning själva lämnas svara på Hur. Planen föreslår att 
nätverk skapas vilket är mycket värdefullt men förvaltningen ser ett större behov av centralt metodstöd 
och koordinering, till exempel av utbildnings-insatser.  

Planens struktur  

Planen är mycket genomarbetad och väl underbyggd. Inledningen ger en tydlig inramning som sätter 
in planen i sitt internationella, nationella och lokala sammanhang. Delar av den första delen, som till 
exempel Stödjande dokument, skulle kunna lyftas bak till en bilaga för att öka läsbarheten.  

Att delmålen och insatserna är kopplade till utvecklingsområden och förflyttningar är tydligt, konkret 
och bidrar till en ökad förståelse. Förflyttningarna kommer även att kunna användas som 
utgångspunkter i det praktiska arbetet.  

En ordlista som förklarar begrepp skulle underlätta.  

Utgångspunkter 

Förvaltningen uppskattar utgångspunkterna och anser att de är rimliga och relevanta. Det ökar 
tydligheten att stadens arbete hänger samman med nationella mål och ett nationellt arbete genom att 
två av utgångspunkterna är den nationella planen mot rasism, liknande former av hatbrott och 
fientlighet samt den nationella strategin för romsk inkludering. Det internationella sammanhanget med 
European Coalition of Cities Against Rasism (ECCAR) ses också som värdefullt och lärorikt. Att den 
fjärde utgångspunkten är lokal kunskap och medskapande processer är väldigt positivt och som planen 
beskriver grundläggande för ett rättighetsbaserat arbete. Processen med att ta fram problembild och 
förslag till lösningar tillsammans med rättighetsbärare och i en bred dialog har höjt planens kvalitet 
och ger det en ytterligare tyngd. Att denna process byggs vidare på är oerhört viktigt. Det vilar nu ett 
stort ansvar på alla nämnder och förvaltningar att förvalta och ta ansvar för den dialog, förtroende och 
tillit som har skapats mellan staden och rättighetsbärare, civilsamhällsorganisationer, råd och andra 
aktörer.  
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Delmål 1: I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs 

Förvaltningen ser mycket positivt på delmål 1. Att involvera de som berörs är grunden i ett 
rättighetsbaserat arbete och något vi alltid ska göra men inte gör i staden i tillräckligt stor utsträckning 
idag. Detta behöver dock även göras i mycket större utsträckning i själva verksamheterna, som till 
exempel mötesplatser, boenden, myndighetsutövning osv och förvaltningen ser gärna en insats som 
tydliggör även det (se nedan om insats 1.3).  

Att staden ingår i ett lärande nätverk tillsammans med andra och arbetar utifrån ECCAR:s 
tiopunktsprogram är värdefullt. Personerna som deltar behöver ha ett tydligt mandat och det behöver 
skapas en struktur för spridning av lärdomarna i staden så att de kommer alla förvaltningar till del och 
på lång sikt bidra till konkreta förändringar i grunduppdragen. Att det är invånare som ska informeras 
om gällande rättigheter och skyldigheter och att detta är ett ansvar som vilar på staden får gärna 
förtydligas.  

Även referensgruppen behöver få ett tydligt uppdrag och mandat. Att gruppen blir bred med många 
olika aktörer är nödvändigt och för att säkerställa detta ser förvaltningen ett behov av att det 
formuleras tydliga riktlinjer för på vilka grunder aktörer som vill delta ska bedömas och hur denna 
bedömning ska göras, givetvis på ett transparent sätt. 

Kontaktpersoner och nätverk inom staden är positivt och förutom mandat behöver dessa personer ges 
tid och utrymme i sina egna förvaltningar för att kunna driva på utveckling.  

Förvaltningen anser att insats 1.3 är för bred och behöver delas upp. Utifrån diskussionen ovan 
föreslås en insats fokusera på att erbjuda likvärdiga förutsättningar för olika grupper att ha inflytande 
och vara delaktiga i stadens verksamheters planering, genomförande och uppföljning. Ett sätt att göra 
detta på är att förstärka arbetet med mänskliga rättigheter i våra grunduppdrag. Den andra insatsen 
föreslås ha fokus på likvärdiga förutsättningar för olika grupper att delta och få inflytande i stadens 
medborgardialoger. Förvaltningen ser inte att begreppet interkulturalitet hjälper oss i nuläget eftersom 
staden inte använder det i andra sammanhang utan ser hellre att mänskliga rättigheter eller normkritik 
används. 2014 antog kommunfullmäktige sju principer för hur Göteborgs Stad ska arbeta med 
medborgardialog och den första principen är ”perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och 
hållbart samhälle grundar dialogen.” Det finns även ett metodstöd från 2013 för 
jämställdhetsintegrerade medborgardialoger som i viss mån även tar upp jämlikhet. Dessa principer 
och metodmaterial kan med fördel uppdateras men därefter är förvaltningens uppfattning att de 
behöver spridas och arbetas utifrån. Staden har länge haft mål kring medborgardialog men arbetet 
behöver prioriteras och metoder för att skapa likvärdiga förutsättningar för olika grupper att delta 
behöver användas.  

Förvaltningen föreslår lägga till en insats som syftar till att sprida Från dolt till synligt – en lägesbild 
av minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som 
servicelämnare till alla stadens förvaltningar och bolag. Lägesbilden ger en mycket bra kunskapsgrund 
om rasism och att sprida berättelserna är ytterligare ett sätt att involvera aktörer och grupper som 
berörs. Berättelserna kommer även kunna användas som lärande exempel i arbetet mot rasism.  

Delmål 2: Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare, 
servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör 

Förvaltningen önskar ett ökat fokus i planen på det förebyggande arbetet och vill därför gärna 
formulera om målet till ”Göteborgs Stad förebygger, synliggör, uppmärksammar och agerar mot 
rasism, som arbetsgivare och servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör”.  

Att utgå ifrån anmälningar i Lisa eller liknande system för arbetsmiljöfrågor är bra men här finns ett 
stort mörkertal. Förvaltningen vill lägga till en insats med fokus på att öka anmälningarna, bland annat 
genom att sprida kunskap om systemet, vad som går att anmäla och vad som händer efter en anmälan.   
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Genomförandet av en baseline studie 2020 för att få en nulägesbild att utgå ifrån och ett underlag att 
mäta planens resultat gentemot är positivt. Denna behöver dock avgränsas till vissa delar för att kunna 
genomföras med rimliga resurser och bli användbar. Att studien sedan sprids till alla förvaltningar för 
att öka kunskapen om nuläget är viktigt.  

Ett pilotprojekt med Vidga normen i praktiken är mycket positivt. Vi är skyldiga enligt 
diskrimineringslagen att arbeta med aktiva åtgärder men förvaltningen lever idag endast upp till detta i 
viss mån. Staden har även haft egna mål inom detta område under flera år som vi inte uppnått. Om 
medel från Europeiska Socialfonden inte skulle beviljas önskar förvaltningen att en alternativ insats 
skapas för att uppnå samma effekt.  

Förvaltningen ser ett stort behov av insats 2.3, utreda förutsättningarna för att utveckla och använda 
nya metoder för insamling av underlag och uppföljning utifrån fler variabler. Här finns goda exempel 
från andra kommuner både i Sverige och internationellt. Att anonymitet, frivillighet och 
självidentifikation är förutsättningar får gärna förtydligas. Förvaltningen understryker vikten av att en 
sådan utredning görs i dialog med olika minoritetsgrupper.  

Staden behöver öka sin kunskap om rasism som otrygghetsfaktor. Att införa frågor om rasism i 
stadsdelarnas trygghetsundersökningar är ett bra sätt att göra detta på men det kommer inte ge en 
fullständig bild utan behöver kompletteras med annan statistik och befintlig forskning. Att tolka 
statistik kring rasism och hatbrott är komplicerat och denna kompetens behöver ökas i staden. Insatsen 
bygger även på att invånare har kunskap om sina rättigheter och vad hatbrott är, vilket gärna får läggas 
till.  

Förvaltningen ser ett stort behov av gemensamma introduktions- och ledarskaps-utbildningar för 
chefer och medarbetare som bland annat tar upp mänskliga rättigheter och rasism. En obligatorisk 
central introduktionsutbildning för chefer kommer snart lanseras i staden vilket förvaltningen ser fram 
emot. För medarbetare finns det i Lundby idag inte en gemensam introduktionsutbildning utan detta 
ansvar vilar på respektive enhetschef. Introduktionsutbildningar till chefer behöver kombineras med 
fördjupningsutbildningar och processtöd för att få nå önskad effekt.  

Förvaltningen önskar stryka insats 2.7 eftersom vi har svårt att se vad som konkret menas och hur 
detta ska göras och följas upp. Vi föreslår i stället att effekterna uppnås genom att insats 2.11 
förändras (se nedan).  

Behovet av ökad kunskap om mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering hos stadens 
anställda är stort. Däremot är vår bedömning att dessa kontaktpersoner redan kommer besitta en hel 
del kunskap och endast delvis bör vara målgrupp för insatsen. Som primär målgrupp vill vi se många 
olika nyckelpersoner som till exempel controllers, verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, HR-
strateger och utvecklingsledare. För att nå störst effekt och ökad likvärdighet i staden ser vi även ett 
behov av att utbildningar riktas och målgruppsanpassas, till exempel till personer som jobbar med 
myndighetsutövning, inom brukarnära verksamhet, med verksamhetsplanering och så vidare.   

Behovet av att höja kunskapen om rasismens konsekvenser på hälsa, otrygghet och jämlikhet är 
mycket stort. Folkhälsa, trygghet och Jämlik Stad är prioriterade områden där mycket arbete görs i 
staden men där kunskapen om dessa frågor generellt fortfarande är låg. Förvaltningen ser ett behov av 
att arbetet inom dessa områden i mycket större utsträckning genomsyras av mänskliga rättigheter och 
utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv, i allt från statistik, problemformulering, planering till 
genomförande och uppföljning. Förvaltningen önskar därmed bredda insatsen från att endast gälla 
kompetenshöjande insatser. I trygghetsarbetet ingår ofta många externa aktörer och insatsen skulle 
även bidra till att alla parter får en gemensam grund att utgå ifrån.  

Insats 2.10 behöver kompletteras med kontinuerlig information till både medarbetare och invånare om 
vad olika symboler och ord betyder eftersom nya rasistiska symboler och ord uppkommer.  



41 
 

Relationen mellan insats 2.5 och 2.11 behöver förtydligas. Förvaltningen vill även bredda insats 2.11 
och lägga till att det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet utvecklas för att i större 
utsträckning användas för att undersöka risker och förebygga diskriminering, kränkande särbehandling 
och trakasserier. Möjlighet att bryta ut statistik kring avvikelser eller synpunkter kopplade till rasism 
behöver skapas. Genom att användas oss av de befintliga systemen och utveckla dem ser vi 
möjligheter att synliggöra rasism men även förebygga. För att uppnå det behöver chefer stärkas i 
arbetet och stödresurser från HR finnas. Förvaltningen ser inte ett behov av att nya rutiner tas fram 
utan snarare att rådande rutiner sprids och arbetas utifrån.  

Även medarbetarenkäter och arbetsmiljöronder ska användas för att undersöka risker och förebygga 
diskriminering och kränkande särbehandling. I Lundbys medarbetarenkät från 2018 svarar 4% av 
medarbetarna att de under det senaste året har varit utsatt för kränkande eller diskriminerande 
behandling grundat på någon eller flera av diskrimineringsgrunderna av kollega, 2% av chef och 5% 
av brukare/elev/anhörig. Av dessa är det allra flest som svarar att detta varit utifrån 
diskrimineringsgrunden etnicitet, hela 38%.  

I rapporten Normer som skaver – hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad från 2018 lyfts 
tre övergripande områden och perspektiv som viktiga att fokusera på i det fortsatta arbetsmiljöarbetet:  

• förstärkt aktivt arbete för att undanröja trakasserier och motverka mindre uttalat kränkande 
handlingar,  

• fortsatt arbete med normmedvetet ledarskap  
• stärkt och fortsatt normkritiskt arbete och hbtq-kompetens genom verksamhetsanpassade 

utbildningar. 
 

Trots att rapporten har fokus på hbtq-personers arbetsmiljö gör förvaltningen bedömningen att dessa 
åtgärder med kompetens kring rasism är relevanta även här.  

Utifrån detta föreslår förvaltningen att en insats läggs till som i linje med stadens hbtq-plan fokuserar 
på att stärka arbetet med normmedvetna verksamheter men här med fokus på rasism. Förvaltningen 
har goda erfarenheter av Normmedvetet arbetssätt med fokus på hbtq inom äldreomsorgen och IFO-
FH och ser att det leder till mer inkluderande verksamheter även utifrån andra diskrimineringsgrunder. 
När pilotmodellen skapades fanns tankar att den senare skulle kunna utvecklas även till andra 
diskrimineringsgrunder. Införandet och upprätthållandet av den här typen av arbetssätt kräver dock 
resurser men skulle även gå att göra i mindre skala.   

Förvaltningen delar bilden att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har en mycket viktig roll i 
detta arbete och ser positivt på de insatserna. Även verksamheter som ligger inom 
stadsdelsförvaltningarna skulle med fördel kunna inkluderas, som till exempel familjecentral, 
fritidsverksamhet och kulturskola. Även mycket små barn utsätts för rasism och det finns ett behov av 
att i än större utsträckning arbeta med demokrati- och värdegrundsfrågor även i dessa verksamheter.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

Kristina Lindfors 
Stadsdelsdirektör 
 

Jascha Marteleur  
Sektorchef Samhälle & Kultur  
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Facknämnder 
Byggnadsnämnden 
Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 

§ 526, 0504/19 

Beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Skäl för beslut 

Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-09, med bilaga.  

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Dag för justering 

2019-09-25 

Vid protokollet 

Sekreterare 

________________________ 

Linnéa Karlsson 

Ordförande   Justerare 

 

________________________ _______________________ 

Hampus Magnusson (M)   Johan Zandin (V)  
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Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism 
inom arbetet med mänskliga rättigheter. Planen ska utgå från de roller där staden har rådighet att 
förändra- som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. Planen är indelad i ett 
övergripande mål, två delmål, 17 förslagna insatser samt fyra utgångspunkter som ska vara vägledande 
för planens implementering.  

Stadsbyggnadskontoret välkomnar den nya planen för ett ökat och mer strukturerat arbete mot rasism. 
Några åtgärder i planen kan förtydligas men som helhet är den omfattande och täckande. Planens 
intentioner är att skapa strukturer för vad, med tydligt ägandeskap för att det sedan i de olika 
insatserna ska planeras hur.  Stadsbyggnadskontoret är inte utpekad ansvarig för någon insats men bör 
vara delaktig i det arbete som följer. För att bli effektivt bör det samordnat med pågående 
utvecklingsarbete på förvaltningen. Ett exempel är ett pågående värdegrundsarbete som kommer 
ge effekt på ökad kunskap och medvetenhet om alla människors lika värde, i det arbetet kan 
kopplingar till denna plan göras.  

Ekonomiska konsekvenser 

De insatser som planen föreslår vilka rör stadsbyggnadskontoret förväntas kunna finansieras via 
förvaltningens ordinarie budget då de utgår ifrån att stärka den ordinarie verksamheten och utveckla 
arbetssätt. Utbildningarna bedöms kunna finansieras inom den ordinarie budgetramen för 
kompetensutveckling av personal. 

Barnperspektivet 

Genom ett systematiskt arbete mot rasism på ett stadenövergripande plan skulle de förebyggande 
och främjande insatser i stadens organisation och de verksamheter som riktar sig till de yngsta i vår 
stad ytterligare stärkas.  

Mångfaldsperspektivet 

Staden behöver stärka sitt arbete i att motverka rasism genom att synliggöra ojämlikheter och 
tydliggöra ansvar, inkludera de vi är till för och samverka, reflektera kring begränsande normer och 
exkluderande strukturer samt agera konsekvent när rasism förekommer. Planen förväntas ge positiva 
effekter utifrån mångfaldsperspektivet då insatserna syftar till att stärka Göteborgs Stad till att bli en 
än mer inkluderande arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör och undanröja 
eventuella hinder för likvärdig service och möjligheter. Genom att i förvaltningen öka medvetenheten 
om olikheter och likheter är det lättare att arbeta för att alla representeras.  

Jämställdhetsperspektivet 

Staden har tidigare synliggjort jämställdhet och följt utvecklingen utifrån ett binärt perspektiv på kön 
är stadens enkäter, blanketter och formulär till att nu vara inkluderande för alla, oavsett könsidentitet 
eller könsuttryck. I arbetet med planen förväntas förvaltningen arbeta utifrån denna riktlinje vilket i sin 
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tur kan bidra till en fördjupad beskrivning i undersöknings- och analysfasen inför planering av insatser 
för att motverka rasism.  

Miljöperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Ärendet 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet.  För att förankra förslaget till Göteborgs Stads 
plan för insatser mot rasism och kunna utveckla den genom synpunkter kring förslagna delmål och 
insatser beslutade Kommunstyrelsen den 29 maj 2019 enligt Stadsledningskontorets förslag att 
remittera planen till ett flertal nämnder, däribland stadsbyggnadskontoret med begäran om yttrande 
och inbjudan att lämna synpunkter inom fyra månader efter beslut.  

Det övergripande målet för planen är: Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism.  

Under det övergripande målet finns två delmål:  

1. I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs.  
2. Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism. Som servicelämnare så väl 

som demokrati- och samhällsaktör.  

Delmålen ska bidra till att uppfylla det övergripande målet och riktar in sig på olika förflyttningar. 
Under varje delmål finns insatser som är indelade under utvecklingsområden.  Utvecklingsområdena 
och insatser ska stödja och förutsätta varandra.  

 

 Stadsledningskontoret vill att remissvaren belyser: 
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1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i planen? Om ja - 
vilka och motivera varför.  

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja - föreslå 
vilka och motivera varför. 

3. Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens 
mål? Om inte, vad saknas? 

4. Värdera resursåtgången för insatserna utifrån Stadsledningskontorets bedömning i tjänsteutlåtandet. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

I remitteringen av planen sammanfattas komplexiteten och hur det påverkar alla i vår stad. 

Rasism är ett samhällsproblem av komplex art och angeläget för långt fler än den 
enskilde individ eller grupp som utsätts. Rasism påverkar samhällets och stadens 
utveckling, göteborgarnas liv och begränsar lika tillgång till rättigheter och 
möjligheter. Komplexiteten ligger bland annat i att rasismen inte enbart är direkta, 
mellanmänskliga uttryck utan också ligger dolt i strukturer och handlingsmönster som 
påverkar fördelning av resurser och möjligheter och riskeras att upprätthållas och 
stödjas medvetet eller omedvetet. Konsekvenserna tar sig uttryck i bland annat 
ojämlikhet, otrygghet och försämrad folkhälsa.  

Denna insikt visar på vikten att alla är med och arbetar med att motverka rasism och att 
Stadsbyggnadskontoret både som servicelämnare och samhällsbyggare har en viktig roll i detta arbete. 
I remitteringen lyfts även fram att arbetet med planen har bidragit med att lyfta att rasism förekommer 
i vår stad både som plats, men också på arbetsplatser och i våra verksamheter. Man ser att det finns ett 
behov av att tydliggöra begrepp och dess koppling till olika lagar. Samt visa de konsekvenser rasismen 
får för invånare och medarbetare. Det finns inte heller ett systematiskt och samordnat arbete mot 
rasism.  

Stadsbyggnadskontoret välkomnar därför initiativet till en nu plan mot rasism och de intentioner som 
planen har.  

Flera av insatserna i delmål 1 fokuserar på nätverkande och samordning där insats 1.2 (Utse 
kontaktpersoner och skapa nätverk) kan bli en positiv effekt av remissförfarandet med en grupp insatt i 
planen och tankar om vidare arbete.   

Under delmål 2 är fokus på utbildningar, samtal och kunskapsunderlag. Här anser förvaltningen att 
förslaget med insats 2.1 (Baseline studie) är en bra och nödvändigt för att få ett samlat grepp om 
stadens situation idag samt hur arbetet framåt ska se ut.  

Ett medskick från förvaltningen är även vikten av att kompetensutveckling inom området samordnas 
med pågående utvecklingsarbete på förvaltningen. Vi har krav på att hela tiden effektivisera och hålla 
igen ekonomiskt. Det ska man ha respekt för och inte tynga verksamheterna med nya obligatoriska 
aktiviteter som tar tid. Vi har exempel ett pågående kultur o värdegrundsarbete som kommer ge effekt 
på ökad kunskap och medvetenhet om alla människors lika värde, i det arbetet kan koppling till detta 
göras. 

Nedan följer svar på de frågor som Stadsledningskontoret önskade att remissen belyste:  

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i planen? Om ja - 
vilka och motivera varför. 
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Nej men flera av insatserna kommer troligtvis gå in i varandra och de personer som blir utsedda att 
vara med i forum och nätverk kommer kanske vara med i flera, ex 1.1 och 1.2. övergripande 
samordning kommer vara viktig.   

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja - föreslå 
vilka och motivera varför. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår ytterligare riktlinjer för anställda som berörs av rekryteringsarbetet där 
man utarbetar särskilda rutiner eller arbetssätt för att arbeta för ett inkluderande rekryteringsarbete som 
präglas av efterfrågan på kompetens. Ett förslag är att utveckla 2.2 (normer i praktiken) till att 
kompetenshöja inom alla minoritetsgrupper som riskerar att utsättas för rasism (ECCR punkt 5 samt 
FN:s konvention CERD.) 

3. Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens 
mål? Om inte, vad saknas? 

Förvaltningen anser att planen ger ledning men inte stöd. Stödet kommer behövas i arbetet med hur de 
olika insatserna ska genomföras.   

En reflektion är att för att nå målet om att arbetet ska vara samordnat, strategisk och effektivt kommer 
det vara viktigt att grupperna och forumen hålls samman. Att det finns en tydlighet och överblick över 
de olika närverk och utbildningar som startar.  Ett forum där det tydligt går att se vilja utbildningar 
som krävs och vilka kompetenshöjande nätverk som finns samt deltagare och samverkansplaner.  

Förvaltningen anser att Insats 1.3 (Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala 
beslutsfattare) är otydlig och skulle behöva preciseras. Insatsen med fördel skulle kunna vara tydligare 
med vad som menas med att likvärdiga förutsättningar i dialog skulle kunna erbjudas.  

En önskan är att det för anmälningar, uppföljningar och rekryteringar är ett enhetligt system för staden. 
Detta underlättar i samband med medarbetarrörlighet, statistik samt vid olika former av samverkan och 
uppföljning mellan förvaltningarna.  

4. Värdera resursåtgången för insatserna utifrån Stadsledningskontorets bedömning i tjänsteutlåtandet. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget ärt svårt att bedöma resursåtgången men anser att det är ett 
prioriterat område. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

 

  

Henrik Kant 
Stadsbyggnadsdirektör 

Louise Ekdahl 
Chef avdelningen för Verksamhetsstyrning 
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Förskolenämnden 
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss, plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism 
inom arbetet med mänskliga rättigheter 

§ 186, N608-1611/19 

 

Beslut 

1. Förskolenämnden tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-
2023 med beaktande av de synpunkter som framgår i tjänsteutlåtandet. 
 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-05. 

Protokollsutdrag skickas till 

Stadsledningskontoret 

Dag för justering 

2019-09-26 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

__________________________ 
Helena Öhrvall 

 
Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  
 
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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Yttrande över förslag på Göteborgs stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 

Förslag till beslut 

1. Förskolenämnden tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-
2023 med beaktande av de synpunkter som framgår i tjänsteutlåtandet. 
 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
Kommunstyrelsen senast den 4 oktober 2019. 

Sammanfattning  

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Förslaget är Göteborgs Stads första plan för 
insatser mot rasism och förslås gälla samtliga nämnder och styrelser med giltighetstid 2020–2023. 
Förskolenämnden omfattas av flera av de föreslagna insatserna i planen. Förskolenämnden har 
ombetts att yttra sig över förslaget.  

Planens övergripande mål är att Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt 
arbete mot rasism. Den är sedan indelad i två delmål, sjutton insatser samt fyra utgångspunkter. 
Förvaltningen välkomnar planen och ser ett stort behov av att staden flyttar fram sina positioner mot 
en stad fri från rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör, men 
föreslår ett antal förändringar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Stadsledningskontoret har identifierat att vissa insatser i planen kan innebära ökade kostnader och 
anger att dessa bör kunna finansieras genom externa medel samt prioriteras inom Levande historias 
medel och/alternativt det centrala personal- och kompetensanslaget. Övriga insatser förväntas kunna 
finansieras via nämnder och styrelsers ordinarie budget.  

Förskoleförvaltningen bedömer att implementering av planen kommer att innebära kostnader för 
förvaltningen, främst i form av personella resurser samt kostnader vid utbildningsinsatser 
(vikariekostnader, lokal, utbildare, material med mera) och liknande. Förvaltningen kan inte bedöma 
de ekonomiska konsekvenserna fullt ut men bedömer att kostnader för större utbildningsinsatser ligger 
utanför ordinarie budgetram. 

Barnperspektivet 

Rasism berör barn i allra högsta grad. Den strukturella och institutionella rasismen påverkar hela 
samhället och alla som lever i det, oavsett ålder. Flera av berättelserna i Från dolt till synligt – en 
lägesbild av minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs stad som 
servicelämnare15 beskriver situationer där barn utsatts för direkt och indirekt rasism. Lägesbilden ger 
exempel på direkt rasism i förskola och skola. Barns indirekta utsatthet kan exemplifieras av att de har 
erfarenheter av att bevittna rasistiska uttryck i sin närmiljö och/eller gentemot närstående. Att barn har 
blivit lyssnade på och att deras berättelser lyfts i lägesbilden är väldigt bra utifrån ett 
barnrättsperspektiv.   

Förskoleförvaltningen bedömer att planens syfte, utgångspunkter och flera av de förslagna insatserna 
kan kopplas ihop med läroplanen för förskolan (Lpfö18). Förvaltningen anser att barnkonventionen 
måste skrivas in i planens inledande del där det redogörs för nationell lagstiftning och internationella 
konventioner som är kopplade till planen.  

                                                           
15 Se bilaga 2. 
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Mångfaldsperspektivet 

Planen är Göteborgs Stads första plan för insatser mot rasism och förväntas stärka arbetet med att 
respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter med särskilt fokus på de diskrimineringsgrunder 
som kan kopplas till rasism. Genom planen tas ett samlat grepp på stadens arbete mot rasism utifrån de 
roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och 
samhällsaktör. De förflyttningar som planen beskriver bedöms kunna ge viktiga effekter utifrån ett 
mångfaldsperspektiv.  

Rasism samverkar med andra maktordningar och dessa kan förstärka varandra. Flera av berättelserna i 
lägesbilden beskriver detta, till exempel då rasism samverkar med kön, ålder och geografi. Göteborgs 
Stad behöver arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv16 med flera diskrimeringsgrunder samtidigt 
för att nå förändring. Det finns ett behov av ökad medvetenhet och kunskap kring dessa mekanismer 
samt av ett aktivt arbete med att forma stadens service och verksamheter utifrån ett intersektionellt 
perspektiv. En ökad normmedvetenhet är en del i detta och förvaltningen önskar att det normkritiska 
perspektivet stärks och förtydligas i planen17.  

Det är positivt att planen är synkroniserad med stadens befintliga styrande dokument inom området 
mänskliga rättigheter. Förvaltningen vill framhålla vikten av att så sker i det fortsatta arbetet, och vill 
särskilt betona att planen synkroniseras med den kommande reviderade planen för nationella 
minoriteter då tre av fem grupper som identifieras som särskilt utsatta grupper i den nationella planen 
mot rasism är nationella minoriteter (judar, samer samt romer).  

Jämställdhetsperspektivet 

Planens insatser är relevanta utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I arbetet med att implementera planen 
är det viktigt att beakta hur olika maktstrukturer samverkar och att identifiera om uttryck för rasism 
kan se olika ut beroende på om de riktas mot flickor/kvinnor, pojkar/män eller personer med andra 
könsidentiteter och i så fall på vilka sätt.  

Miljöperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Sverige har sedan 2016 den nationella planen Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan 
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Den nationella planen ska utgöra en grund och 
en inriktning för arbetet mot rasism och hatbrott. Stadens plan för insatser mot rasism är nära kopplad 
till den nationella planen och utgår från samma definition av rasism som den nationella planen. 

Stadens plan är byggd utifrån lokala prioriteringar av ECCAR:s tiopunktsprogram. ECCAR, European 
Coalition of Cities Against Racism, bildades med det övergripande målet att involvera städer och 

                                                           
16 Intersektionalitet kan förstås som ett analytiskt begrepp som används för synliggöra hur olika maktordningar 
samverkar. Används vanligtvis i Sverige för att utifrån samspelet mellan diskrimineringslagens sju grunder 
studera hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls. (Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers livsvillkor, 2017-2021.) 

17 Normkritik är ett ifrågasättande av föreställningar om vad som anses vara normalt respektive avvikande. 
Normkritiken används för att synliggöra exkluderande och diskriminerande strukturer. Fokus riktas mot det 
som uppfattas som ”normalt” istället för mot dem som bryter mot normen. Utifrån en normkritisk analys går 
det t ex att arbeta normmedvetet. (Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, 2017-
2021.) 
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kommuner i kampen mot rasism och alla former av diskriminering. Kärnan i ECCAR är ett program 
som framhåller åtaganden för medlemmarna. Om Göteborg Stads beviljas medlemskap i ECCAR 
kommer stadens plan också att bli planen för ECCAR-medlemskapet. 

 

Samverkan 

Information i Förvaltningsgemensam Samverkans Grupp för förskoleförvaltningen           2019-08-20. 

Samverkan i Förvaltningsgemensam Samverkans Grupp för förskoleförvaltningen 2019-09-17.  
 

Ärendet  

Förskolenämnden har ombetts att yttra sig över Förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot 
rasism 2020-2023. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 att sända planen på remiss. Remisstiden 
är 2019-06-10 – 2019-04-10.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  

I Kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Den föreslagna planen är stadens första plan för 
insatser mot rasism och gäller för alla nämnder och styrelser, med ett uttalat särskilt fokus på 
utbildningsområdet. Planen utgår ifrån de roller där staden har rådighet att förändra - som 
servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. Den är indelad i ett övergripande mål, två 
delmål, 17 föreslagna insatser samt fyra utgångspunkter som ska vara vägledande för planens 
implementering. Föreslagen giltighetstid är 2020-2023.  

Planen syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning och 
nationella strategier och planer ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot rasism samt skapa 
förutsättningar för staden att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från 
rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör. 

Det övergripande målet är att Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete 
mot rasism. Planens delmål är att;  

• Delmål 1: I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs 

• Delmål 2: Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som 
arbetsgivare och servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör 

Förskolenämnden omfattas av flera av de föreslagna insatserna i planen. 

 
Förvaltningens bedömning 

Generell bedömning  

Förskoleförvaltningens sammanvägda bedömning är att förskolenämnden bör ställa sig bakom 
förslaget till Göteborgs stads plan för insatser mot rasism 2020-2023. Förvaltningen välkomnar 
planen och ser ett stort behov av att staden flyttar fram sina positioner mot en stad fri från rasism som 
arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör. Det finns synpunkter som 
förskoleförvaltningen föreslår ska beaktas i det fortsatta arbetet med planen.     
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Planen är välskriven och har en tydlig struktur. De fem förflyttningarna, som planen har identifierat, 
synliggör den önskvärda riktningen i stadens sammanhållna arbete mot rasism och utgör en bra 
koppling till den lokala lägesbild som tagits fram som underlag till planen. Förvaltningen ser mycket 
positivt på den lokala lägesbilden samt den medskapande process som använts under framtagandet av 
planen. Att fånga röster och erfarenheter från de grupper som planens arbete berör är centralt och 
behöver göras även framgent.  

Förvaltningen föreslår att lägga till en insats som syftar till att sprida Från dolt till synligt – en 
lägesbild av minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs stad som 
servicelämnare18 till alla stadens förvaltningar och bolag. Lägesbilden ger en mycket bra 
kunskapsgrund om rasism och att sprida berättelserna är ytterligare ett sätt att involvera aktörer och 
grupper som berörs. Berättelserna kommer även kunna användas som lärande exempel i arbetet mot 
rasism.  

Inledningsvis i planen anges att den utgår från fyra utgångspunkter men vilka dessa fyra 
utgångspunkter är framgår inte av planen utan behöver tydliggöras. Planen behöver också skriva ut att 
kopplingen till andra styrande dokument (på sidan 4) gäller stadens styrande dokument, för att 
undvika otydlighet.  

Förvaltningen föreslår att de exempel på material och verktyg som anges under stödjande dokument 
läggs som en bilaga till planen, för att främja läsbarheten, samt att de material som rekommenderas för 
förskola och skola står med som exempel på stödmaterial men inte som uttalade rekommendationer på 
material.  

Planen gäller för samtliga nämnder och styrelser med ett särskilt fokus på förvaltningar inom 
utbildningsområdet. Förvaltningen anser dock att det särskilda fokuset på utbildningsområdet 
(förskola, grundskola, gymnasieskola) inte är så tydligt i planen utan att det kan förtydligas, särskilt 
gällande insatser riktade till de yngre barnen. Om planen ska ha ett särskilt fokus på 
utbildningsområdet behöver planen tydligare återkoppla till skollag och läroplaner i den inledande 
delen. Förskolan är en viktig arena i demokratiarbetet och i arbetet för att motverka diskriminering och 
rasism. Barnkonventionen behöver ingå i skrivningarna om internationella åtaganden.  

 

Förslag på ändringar inom ramen för föreslagna insatser      

Insats 1.1 b Skapa en referensgrupp för arbetet mot rasism  

Förvaltningen efterfrågar en tydligare beskrivning av vad referensgruppens uppdrag och mandat är 
samt hur referensgruppens ska utses. I beskrivningen av referensgruppen står att det är en 
referensgrupp på tjänstepersonnivå vilket gör att det är otydligt om det är stadens tjänstemän som 
förväntas ingå i referensgruppen och vad som då skiljer den från insats 1.2. Om planen ska ha ett 
särskilt fokus på utbildningsområdet anser förvaltningen att expertis inom utbildningsområdet behöver 
ingå i referensgruppen. 

Insats 1.2 Kontaktpersoner och nätverk   

Förvaltningen bedömer att denna insats är viktig för planens genomförande och för att hålla samman 
arbetet samt verka för ett likvärdigt arbete inom staden, särskilt gällande insatser som rör flera 
nämnder och styrelser. Planen bör tydligare ange vad uppdraget som kontaktperson innebär samt 
vilken roll/funktion den tjänsteperson som får uppdraget som kontaktperson förväntas ha i den egna 
organisationen. Denna insats medför krav på varje förvaltning att arbeta för att planen integreras i hela 

                                                           
18 Se bilaga 2. 
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förvaltningen, då det finns en risk att tjänstepersonen som utses vara kontaktperson blir ensam bärare 
av hela förvaltningens arbete.    

Insats 1.3 Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala beslutsfattande  

Förvaltningen efterfrågar att planen definierar vad som menas med ett interkulturellt synsätt. Insatsen 
förutsätter att ett stadengemensamt stödmaterial för hur ett interkulturellt synsätt kan tillämpas i 
dialoger och andra medskapandeprocesser tas fram. Förvaltningen föreslår att någon nämnd ges ansvar 
för att samordna arbetet och samla de berörda nämnderna för att få fram en samsyn i hur arbetet med 
ett interkulturellt synsätt ska bedrivas inom staden. Förvaltningen anser att det är viktigt att arbeta för 
att på riktigt nå fler grupper inom befolkningen i arbetet med delaktighet och inflytande.  

Insats 2.1 Baselinestudie  

Förvaltningen föreslår att nämnder och styrelser får i uppdrag att som arbetsgivare organisera 
fungerande rutiner samt att till kommunstyrelsen delge redan befintliga underlag som finns i de 
uppföljningar nämnder och styrelser är ålagda att göra utifrån skollag, läroplan och andra styrande 
dokument samt genom rutiner kring kränkande behandling med mera.    

Risken för perspektiv- och implementeringsträngsel ökar vid kompletterande undersökningar men 
förvaltningen är positiv till att Stadsledningskontoret bidrar med kompletterande underlag likt 
lägesbilden Från dolt till synligt19 för att förstärka förvaltningarnas interna förbättringsarbete.  

Insats 2.2 Vidga normen i praktiken  

Förvaltningen bedömer att detta är en viktig insats då det finns stora utmaningar inom arbetet med 
aktiva åtgärder som arbetsgivare. Arbetet med Vidga normen i praktiken kan ge stöd i att hitta mer 
konkreta arbetssätt och stärka likvärdighet över staden, under förutsättning att erfarenheter från de tre 
piloterna sprids till övriga nämnder och styrelser. Om extern finansiering inte skulle beviljas önskar 
förvaltningen att en alternativ insats skapas för att uppnå samma effekt.  

Insats 2.3 Metoder för insamling av underlag och uppföljning  

Denna insats är något otydligt beskriven, vilken kan skapa en osäkerhet i vad som avses med insatsen, 
och skulle behöva förtydligas. Förvaltningen undrar också om det behöver vara nya metoder som 
används eller som det kan vara redan framtagna adekvata metoder men som är nya för staden att 
använda. Förvaltningen bedömer att det är en viktig insats för att kunna få fram statistik som kan 
användas i såväl analyser som beslutsunderlag men understryker vikten av att en sådan utredning görs 
i dialog med olika minoritetsgrupper. 

Insats 2.5 Tillgängliggöra information om arbetet mot rasism och anmälningsprocesser på 
webben  

Insatsen förutsätter att det finns beredskap på plats hos alla styrelser och nämnder för att kunna ta hand 
inkomna anmälningar samt att förfarandet efter inkommen anmälan blir likvärdigt över staden. Arbetet 
behöver synkroniseras med de befintliga strukturer som finns för att undvika parallella arbetssätt för 
åtgärder, uppföljning med mera.   

Insats 2.7 Leda reflekterande samtal kring rasism och diskriminering med medarbetare  

Förvaltningen bedömer att denna insats förutsätter att staden tar fram ett gemensamt material utifrån 
stadens värdegrund och föreslår att någon nämnd ges ansvaret att göra det. I arbetet med denna insats 
behöver det finns någon form av konsultativt stöd inom staden, som både chefer och HR-specialister 
kan vända sig till vid behov, med spetskompetens inom rasism och diskriminering. 

                                                           
19 Se bilaga 2. 
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Insats 2.8 Utbildningar mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering  

Behovet av ökad kunskap om mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering hos stadens 
anställda är stort. Förvaltningens bedömning är att utbildning behövs för kontaktpersonerna i nätverket 
men att kompetensen behöver också komma förvaltningens chefer till del, vilket denna insats inte 
omfattar i nuläget. 

För att nå störst effekt och verka för ökad likvärdighet i staden ser förvaltningen ett behov av att det 
centralt inom staden finns funktioner i form av utbildningsresurser och konsultativt stöd som kan 
nyttjas av alla förvaltningar. Detta finns inte i dagsläget och är en brist, sett till planens möjligheter att 
kunna genomföras. 

Insats 2.9 Förhöjd kunskap om rasismens konsekvenser på hälsa, trygghet och jämlikhet  

Göteborgs Stads program för jämlik stad ska ha sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. 
Förvaltningens bedömning är att denna insats är ett bra sätt att få denna plan och programmet för 
jämlik stad att gå hand i hand samt för att öka möjligheterna till tidiga insatser. Att höja kunskapen om 
rasismens konsekvenser på hälsa, otrygghet och jämlikhet har stor relevans för det fortsatta arbete 
inom dessa områden.  

Det är viktigt att ha diskrimineringsgrunderna som ett tydligt perspektiv i alla kompetenshöjande 
insatser inom jämlikhetsarbetet för att stärka medvetenheten om att olika maktstrukturer samverkar. 
Förvaltningen ser ett behov av att arbetet inom dessa områden genomsyras av mänskliga rättigheter 
och utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv, i allt från statistik, problemformulering, planering till 
genomförande och uppföljning.   

Kompetens om diskrimineringsgrunderna och dess påverkan på människors liv finns i Göteborgs Stad. 
Det är viktigt att samverka mellan förvaltningar och avdelningar för att säkerställa att perspektivet 
rasism/diskrimineringsgrunderna finns med i de kompetenshöjande insatser som genomförs. 

Insats 2.11 Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet med rutiner för agerande 
vid uppkomna situationer av rasistisk karaktär  

Förskoleförvaltningen har ett pågående arbete gällande rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder 
gällande kränkande behandling och trakasserier i förskolan, viket ligger i linje med denna insats. Då 
insatsen inte enbart gäller arbetsmiljöarbete utan även ett systematiskt kvalitetsarbete bör även ’barn’ 
anges som en av målgrupperna för insatsen.  

Insats 2.12 Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag  

Förvaltningen ställer sig positiv till att förstärka det demokrati- och värdegrundsuppdrag som 
läroplanen (Lpfö 18) ger förskolan, men föreslår att denna insats förtydligas genom att planen anger 
om det finns områden i läroplanen att särskilt fokusera på och förstärka under planens giltighetstid.  

I insatsen anges att ett förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag i 
alla verksamheter handlar om att genom utbildning, stöd och samtal stärka lärare, pedagoger och 
skolpersonal. Förvaltningen efterfrågar även här centrala utbildarresurser i staden som kan nyttjas 
för utbildningsinsatser riktade till förskolans personal och rektorer.  

 

Elisabet Nord 
 

Förskoledirektör 
 

Staffan Lekenstam  
 

Avdelningschef  
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Social resursnämnd 
§ 218 Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism - omedelbar justering 

0330/19 

Social resursförvaltning har 2019-08-20 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Beslut 

Social resursnämnd tillstyrker Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism under förutsättning 
att synpunkter som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas.  

Social resursnämnd beslutar att översända tjänsteutlåtandet som nämndens eget yttrande till 
Kommunstyrelsen.  

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Dag för justering 

2019-09-23 

Vid protokollet 

 

 

  

Sekreterare 

Lovisa Varenius 
 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 
 

Justerande 

Stig Andersson 
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Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism   

Förslag till beslut 

Social resursnämnd tillstyrker Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism under förutsättning 
att synpunkter som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas.   

Social resursnämnd beslutar att översända tjänsteutlåtandet som nämndens eget yttrande till 
Kommunstyrelsen. 

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till 
plan för stärkta insatser mot rasism. Förslaget har sänts ut på remiss till ett urval kommunala nämnder 
och styrelser, Göteborgs Stads olika råd samt några externa aktörer. Social resursnämnd har fått 
möjlighet att inkomma med ett remissvar. 

Förslaget till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism - ord till handling utgår ifrån de roller där 
staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. 
Planen syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning, nationella 
strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp kring arbetet mot rasism samt skapa 
förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism. Planen 
är indelad i ett övergripande mål Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt 
arbete mot rasism. Utöver det övergripande målet är planen indelad i två delmål, 17 föreslagna 
insatser samt fyra utgångspunkter som ska vara vägledande för planens implementering.  

Social resursförvaltning tillstyrker Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism. Överlag är 
planen ambitiös och välskriven, men förvaltningen har några synpunkter som bör beaktas i den 
fortsatta beredningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planen föreslår att de föreslagna insatserna förväntas kunna finansieras via nämnders och styrelsers 
ordinarie budget då de utgår ifrån att stärka den ordinarie verksamheten och utveckla arbetssätt. 
Utbildningarna bedöms kunna finansieras inom den ordinarie budgetramen som nämnder och styrelser 
har för kompetensutveckling av personal. Det är dock svårt att förstå vad i insatsen som ska 
finansieras av respektive nämnd eller styrelse. Detta kan medföra en risk för att hanteringen blir både 
otydlig och godtycklig.       

Barnperspektivet 

En av fyra grundprinciper som genomsyrar konventionen är att inget barn får diskrimineras. En annan 
är att barn har rätt till inflytande. I stadens verksamheter inom bland annat individ- och familjeomsorg, 
förskola, skola, fritid, kultur och idrott har medarbetare stora möjligheter att påverka barns och ungas 
uppväxtvillkor samt att arbeta med frågor om inkludering och allas lika rätt och värde tillsammans 
med barnen. Genom ett systematiskt arbete mot rasism på ett stadenövergripande plan skulle de 
förebyggande och främjande insatser i stadens organisation och de verksamheter som riktar sig till de 
yngsta i vår stad ytterligare stärkas.  

Mångfaldsperspektivet 

I planen saknar vi beskrivning över hur begreppen rasism, diskriminering, intersektionellt och 
normkritiskt förhåller sig till varandra. För att förstå planens insatser och dess intentioner samt hur de 
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relaterar till planens definition av rasism bör planen tydliggöra utifrån vilken kunskapsbas den vilar 
på. Detta för att inte riskera att tappa olika perspektiv i arbetet mot rasism.     

Jämställdhetsperspektivet 

Planen syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning, nationella 
strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp kring arbetet mot rasism samt skapa 
förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism. I 
arbetet med planen förväntas staden arbeta utifrån riktlinjen om utformande av inkluderande dokument 
(Kommunfullmäktige 2017-05-18, §9, Dnr 0586/16) som gäller i kontakten med medarbetare och 
medborgare. Från att tidigare ha synliggjort jämställdhet och följt utvecklingen utifrån ett binärt 
perspektiv på kön är stadens enkäter, blanketter och formulär nu inkluderande för alla, oavsett 
könsidentitet eller könsuttryck. Detta kan i sin tur bidra till en fördjupad beskrivning i undersöknings- 
och analysfasen inför planering av insatser för att motverka rasism.  

Miljöperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Planen tar stöd i internationella konventioner, lagbestämmelser, nationell plan mot rasism samt 
nationell strategi för romsk inkludering.  

Samverkan 

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-09-10. 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till plan för stärkta insatser mot rasism. Förslaget har sänts 
ut på remiss till ett urval kommunala nämnder och styrelser, Göteborgs Stads olika råd samt några 
externa aktörer. Social resursnämnd ska ta ställning till förslaget och nämndens yttrande ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 oktober 2019.  

Beskrivning av ärendet 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet.  

Utifrån FN:s principer för mänskliga rättigheter samt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk har i framtagandet av planen delaktighet från de som berörs av rasism varit centralt i 
processen. Ambitionen har varit att ta sig an frågan utifrån ett medskapande perspektiv, från 
problemformulering till att identifiera stadens utvecklingsområden, samt att förankra arbetet under 
resans gång. Planen tar avstamp i Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism, 
liknande former av fientlighet och hatbrott. Planen utgår vi från den nationella planens definition av 
rasism:  

”Rasism är uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt 
eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra 
och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt. Inom ramen för planen uppmärksammas 
särskilt afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Rasism kan ta sig 
uttryck i att såväl individer som grupper uppfattas som främmande eller oönskade i ett samhälle”. 

Förslaget till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism - ord till handling, se bilaga 1, utgår ifrån 
de roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och 
samhällsaktör. Planen syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, 
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lagstiftning, nationella strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp kring arbetet 
mot rasism samt skapa förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en 
stad fri från rasism.  

Planen är indelad i ett övergripande mål: Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism. Utöver det övergripande målet är planen indelad i två delmål. De två 
delmålen ska bidra till att uppfylla det övergripande målet.   

Delmål 1, I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs. Under 
delmålet 1 fokuserar planen på följande förflyttningar: 

• från tystnad till samtal  
• från ensam till tillsammans.  

Delmål 2, Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare och 
servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör. Inom delmål 2 fokuserar planen på följande 
förflyttningar:  

• från dolt till synligt 
• från bristande insikt till medvetenhet 
• från passiv till aktiv 

Förutom målen är planen indelad i 17 föreslagna insatser samt fyra utgångspunkter som ska vara 
vägledande för planens implementering. Planens insatser syftar till att skapa förutsättningar och stärka 
medarbetare och chefer, men också invånare, i att uppmärksamma och agera mot rasism. Social 
resursnämnd står som direkt ansvariga under två insatser under delmål 2. Den ena är ” Insats 2.4, 
Införa frågor om rasism i trygghetsundersökningar” och den andra är ”Insats 2.9 Förhöjd kunskap om 
rasismens konsekvenser på hälsa, trygghet och jämlikhet”. 

Insats 2.4 Införa frågor om rasism i trygghetsundersökningar 

I dagsläget utför stadsdelarna Trygghetsundersökningar med olika utformning, fokus, omfattning och 
frekvens. Nationell statistik från Brottsförebyggande rådet visar att en majoritet av brotten med 
hatbrottsmotiv är av rasistisk karaktär och sker i det offentliga rummet.20 Rasism som otrygghetsfaktor 
fångas idag inte upp i stadsdelarnas Trygghetsarbete och frågorna i undersökningarna bör därför 
kompletteras så att olika personers utsatthet och hatbrott mot dem synliggörs och blir en del av det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.  

Insats 2.4 Frågor om rasism införs i stadens trygghetsundersökningar 

Målgrupp Invånare 

Ansvar Social resursnämnd, stadsdelsnämnder 

Resultat Underlag som synliggör eventuell problematik.  

Effekt Medvetenhet om rasism som otrygghetsfaktor och större 
möjlighet att arbeta förebyggande. På sikt, upplevd rasism 
minskar. 

Uppföljning År 2021 och år 2023 

 

                                                           
20 Hatbrott 2016 (Brå, Rapport 2017:11) 
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Insats 2.9 Förhöjd kunskap om rasismens konsekvenser på hälsa, trygghet och jämlikhet 

Satsningar görs i Göteborgs Stad för en jämlik och trygg stad. Rasism påverkar människors trygghet, 
hälsa och livsvillkor. Både den rasism som sker direkt mellan människor som får konsekvenser på 
människors psykiska och fysiska hälsa, men också det som ligger dolt i strukturer och som påverkar 
invånares likvärdiga tillgång till offentliga resurser och kvalitativa välfärdstjänster samt lika 
möjligheter i samhälls- och arbetslivet. Genom kompetenshöjande insatser fördjupas medvetenheten 
kring strukturell rasism som en faktor som påverkar olika gruppers hälsa, känsla av trygghet, 
tillhörighet och social sammanhållning.  Säkerställ och kvalitetssäkra att rasism och diskriminering tas 
upp som faktorer som påverkar trygghet, jämlikhet och hälsa vid kompetenshöjande insatser på de 
teman (nära koppling till insats 2.4) 

Insats 2.9 Säkerställ och kvalitetssäkra att rasism och diskriminering tas 
upp som faktorer som påverkar trygghet, jämlikhet och hälsa vid 
kompetenshöjande insatser på temana 

Målgrupp Olika styrgrupper, referensgrupper, samordningsgrupper och 
arbetsgrupper inom trygghets- och jämlikhetsarbetet i staden 

Ansvar Social resursnämnd, stadsdelsnämnder 

Resultat Rasismen uppmärksammas och motverkas. 

Effekt Ökad medvetenhet och fokus på strukturella hinder för jämlikhet, 
hälsa och trygghet.  

Uppföljning År 2021 och år 2023  

 

Förvaltningens bedömning 

Social resursförvaltning tillstyrker Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism. Överlag är 
planen ambitiös och välskriven, men förvaltningen har några synpunkter som bör beaktas i den 
fortsatta beredningen. Förvaltningens synpunkter är följande:  

• Målkedja, begrepp och uppföljning  
Planen är indelad i ett övergripande mål, två delmål, 17 föreslagna insatser, fem förflyttningar, 
fem utvecklingsområden samt fyra utgångspunkter som ska vara vägledande för planens 
implementering. Planen lyfter också stadens tre roller som servicelämnare, arbetsgivare, 
demokrati- och samhällsaktör. Det är för många parametrar och vi saknar logiken mellan 
behov, mål, insatser och uppföljning. Alla dessa nivåer och begrepp försvårar förståelsen av 
planen och dess röda tråd samt ger inte den ledning och stöd som behövs för att genomföra 
planen. 
 
Det är bra att planen lyfter förflyttningar som tydliggör vilken riktning Göteborgs Stad ska 
rikta in sitt arbete på. Däremot saknar vi att förflyttningarna bygger på behovsanalys som 
anger nuläget. Det gör det svårt att veta att förflyttningarna stämmer överens med vad staden 
ska fokusera på och om vi efter planens genomförandetid har förflyttat staden i den riktningen.    
 
Planen är tydlig i när uppföljning och utvärdering av planen ska ske. Däremot är planen 
otydlig i vad som ska följas upp (indikatorer, processer, insatser, resultat, effekter). Planen 
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behöver tydliggöra hur uppföljningen av insatserna kopplas till antingen mål, förflyttningar 
och/eller utvecklingsområden. 
  

• Det övergripande målet är passivt och vagt 
Planens övergripande mål är att ” Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism”. Det är en likande skrivning som den nationella planens mål som 
lyder ”ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism och liknande former av fientlighet 
och hatbrott”. Den nationella planens mål är mer tydlig i sin riktning, medan skrivningen 
sträva mot kan tolkas mer passiv till måluppfyllelsen. Begreppen strategisk och effektiv 
behöver beskrivas för att det övergripande målet ska bli tydligare.  
 

• Delmål 1, I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som 
berörs 
Även delmål 1 är passivt och skulle vinna på att formuleras om. En tänkbar formulering skulle 
kunna vara att” Göteborgs Stad involverar aktörer och grupper som berörs i arbetet mot 
rasism”.  
 

• Planens insatser 
Planen är ambitiös och innehåller många insatser. För att få en tydligare styrning kan planen 
gynnas av färre insatser. Planen behöver fokusera på de insatser som är övergripande och 
strukturella utifrån hela staden-perspektiv. Till exempel borde insatsen om ”kontaktpersoner 
och nätverk” kunna genomföras ändå.  
 
Dessutom behöver planens insatser tydliggöras utifrån vilka erfarenheter och/eller 
kunskapsbas de grundar sig på. Planen skulle gynnas av att tydliggöra vilken koppling de 
föreslagna insatserna har till den nationella planen, Samlat grepp mot rasism och hatbrott – 
nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. 
 
Planen innefattar en mängd kunskapshöjande insatser vilka i sin tur ska bidra till att denna 
kunskap – och förhållningssätt – genomsyrar arbetet, men den innehåller få insatser som 
tydligt pekar på det övergripande målets formulering om strategisk och effektivt arbete. 
Planen behöver på ett tydligt sätt diskutera och hantera hur kunskapen används och förankras 
just strategiskt i stadens arbete. Erfarenhet säger att vi behöver stärka och tydliggöra hur 
kunskapen tas om hand och utvecklas systematiskt - i såväl våra styrande dokument som i hur 
det omsätts i vardagen.  

Insats 1.3 Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala beslutsfattande 

Förvaltningen ifrågasätter denna insats. Vi saknar en redogörelse över vilken kunskapsbas 
eller vilka erfarenheter den grundar sig på. Det är svårt att förstå hur insatsen relaterar till 
planens övergripande mål. Dessutom finns det en problematik i att insatsen riktar sig till 
formella och informella ledare, utan att det tydligt framgår att dessa ska stå för jämställdhet 
och jämlikhet och de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Istället bör den rikta sig 
till frivilliga organisationer som står för jämställdhet och jämlikhet och de grundläggande 
mänskliga fri- och rättigheterna.  

Insats 2.4 Införa frågor om rasism i trygghetsundersökningar 

Förvaltningen ifrågasätter denna insats. Att föra in frågor om rasism i de befintliga (nationellt 
framtagna) trygghetsundersökningar som används idag är svårt. Rasism är ett komplext 
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fenomen som inte med enkelhet kan mätas genom standardiserade frågor. Frågan om hur 
rasism som otrygghetsfaktor lämpligast undersöks behöver ses över innan insatsen fastställs i 
en plan. Därmed bedömer förvaltningen att insatsen inte bör inte tas med i planen.  

Insats 2.9 Förhöjd kunskap om rasismens konsekvenser på hälsa, trygghet och jämlikhet 

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism behöver tydliggöra och klargöra vad 
insatsen handlar om och vad som menas med kvalitetssäkra och säkerhetsställa att rasism och 
diskriminering tas upp som faktorer som påverkar trygghet, jämlikhet och hälsa vid 
kompetenshöjande insatser på temana.  

Insats 2.14 Utbilda i civilkurage på högstadie- och gymnasieskolor 
Se över rubriken på insatsen. Istället för civilkurage kan insatsen beskrivas att ”Utbilda på 
gymnasie- och högstadieskolorna i att uppmärksamma och agera mot rasism”. 

• Koppling till andra styrande dokument och övergripande struktur  
I avsnittet Koppling till andra styrande dokument saknar förvaltningen Göteborgs Stads 
program för en jämlik stad 2018–2026. Förvaltningen anser att planens struktur kan förenklas 
genom att planens rubriksättningar ses över.  

 

Social resursförvaltning 

 

 

  

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 
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Utbildningsnämnden 
Yrkande V och MP med instämmande av Fi  

 

Yrkande V och MP med instämmande av Fi 

Utbildningsnämnden 2019-09-24 
Ärende 12 

 

Yrkande om Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 

Vi ser det som angeläget att utveckla och fördjupa arbetet inom Göteborgs Stads verksamheter med att 
synliggöra, uppmärksamma och agera mot rasism. Några av planens föreslagna insatser för Delmål 2 
upplevs av Utbildningsförvaltningen som överflödiga, otydliga eller som alltför detaljerade i sin 
styrning. Vi anser dock att planen som helhet syftar till att sätta fokus på olika uttryck för rasism och 
rasistiska situationer som drabbar stadens medborgare på ett tydligare sätt än vad som inryms inom det 
redan pågående arbetet i Göteborgs stad mot kränkande behandling och diskriminering och vill därför 
tillstyrka planen som helhet. 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att utbildningsnämnden tillstyrker stadsledningskontorets förslag till Plan för insatser mot 
rasism 2020-2023 

att  tjänsteutlåtandet med utbildningsnämndens yttrande över stadsledningskontorets förslag 
till plan lämnas som remissvar 

____ 

SLK remiss dnr 0362/18: Remissvar avseende Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
2020-2023  

Utbildningsnämndens protokollsutdrag § 151, 0704/19 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

att utbildningsnämnden tillstyrker stadsledningskontorets förslag till Plan för insatser mot 
rasism 2020-2023 

att  tjänsteutlåtandet med utbildningsnämndens yttrande över stadsledningskontorets förslag 
till plan lämnas som remissvar 

 
Handling/ar 

Tjänsteutlåtande 2019-59 

Förvaltningens samverkansgrupp 2019-09-16 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Anna-Klara Behlin (V) yrkar för V och MP med instämmande av FI  

Utbildning  
  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-24 
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att utbildningsnämnden tillstyrker stadsledningskontorets förslag till Plan för insatser mot 
rasism 2020-2023 

att  tjänsteutlåtandet med utbildningsnämndens yttrande över stadsledningskontorets förslag 
till plan lämnas som remissvar 

Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som bilaga 6 

 

Ordförande Pär Gustafsson (L) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. 

Tommy Reinholdsson (D) yrkar bifall till yrkande från V, MP (instämmande FI). 

 
Propositionsordning  

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att yrkandet från V och MP (med instämmande 
FI) bifalles. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2019-10-02 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Anna-Klara Behlin 
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Remissvar angående Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 

Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden tillstyrker samtliga insatser tillhörande delmål 1 samt insatserna 2.1, 2.2, 
2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 och 2.14 i stadsledningskontorets förslag till Plan för insatser mot 
rasism 2020-2023.  

2. Utbildningsnämnden avstyrker insatserna 2.6, 2.7, 2.11, 2.12 samt 2.13 i 
stadsledningskontorets förslag till Plan för insatser mot rasism 2020-2023.  

3. Tjänsteutlåtandet med utbildningsnämndens yttrande över stadsledningskontorets förslag till 
plan lämnas som remissvar. 

Sammanfattning 

Göteborg Stads stadsledningskontor har överlämnat remiss avseende förslag till plan för insatser mot 
rasism. Den föreslagna planens övergripande mål är att Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, 
strategiskt och effektivt arbete mot rasism. Planen har två delmål; 1) I Göteborgs Stads arbete mot 
rasism involveras aktörer och grupper som berörs, 2) Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och 
agerar mot rasism, som arbetsgivare och servicelämnare såväl som demokrati- och samhällsaktör. 
Dessa två delmål består i sin tur av totalt 17 insatser. Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att 
tillstyrka elva insatser och avstyrka fem. En av planens föreslagna insatser kan ej bedömas.  
Ekonomiska konsekvenser 

I Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande förutsätts att externa medel och ekonomiska anslag kommer 
att beviljas. Stadsledningskontoret hänvisar också till personal- och kompetensanslaget. Om det är 
kompetensförsörjningsanslaget som stadsledningskontoret syftar på är det långt ifrån säkert att det 
beviljas medel för en utbildningsinsats i civilkurage då det inte sammanfaller med anslagets syfte och 
tidigare användningsområde.  

Stadsledningskontoret anser även att insatser i planen förväntas kunna finansieras via nämnders och 
styrelsers ordinarie budget. Med anledning av den ekonomiska situationen kommer det att bli en 
utmaning att hantera kostnaderna inom befintlig budget. 

För att kunna genomföra insatserna i planen bör kostnaderna hänskjutas till och medel avsättas genom 
ordinarie budgetberedning. 

Barnperspektivet 

Åtgärderna i planen förväntas få positiva konsekvenser för barn och unga. Barnkonventionens 
målsättning är att barn och unga ska ha rätt till ett liv fritt från förtryck och att inget barn får 
diskrimineras. Inom skolans uppdrag finns stora möjligheter att påverka barns och ungas 
attitydbildning och arbeta med frågor om inkludering och allas lika rätt och värde. 

Mångfaldsperspektivet  

Planen utgår från FN:s mänskliga rättigheter, lagstiftning, nationella strategier och planer. Åtgärder för 
insatser mot rasism är viktiga och det är ett angeläget fokusområde för att säkerställa att alla 
människor får lika tillgång till sina rättigheter och likvärdiga möjligheter i samhället. Planen förväntas 
ge positiva effekter utifrån mångfaldsperspektivet då insatserna syftar till att stärka Göteborgs Stad till 
att bli en än mer inkluderande arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör. 
Förvaltningens utgångspunkt är att arbetet inom stadens gymnasieskolor genomförs i samklang med 
de krav som fastställda nationella mål och riktlinjer ställer.  
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Jämställdhetsperspektivet 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Utifrån ett omvärldsperspektiv innebär planen, förutom ett stärkt eget arbete mot rasism inom staden, 
även ett utökat samarbete och nätverkande med olika aktörer utanför Göteborgs Stad i arbetet mot 
rasism.  

Samverkan 

Tjänsteutlåtandet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG den 16 september. 

Ärendet  

Stadsledningskontoret har överlämnat till utbildningsnämnden att yttra sig över Göteborgs Stads plan 
för insatser mot rasism 2020-2023. 

Nämndens yttrande ska vara stadsledningskontoret till handa senast den 4 oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Planen fokuserar på Göteborgs Stad som servicelämnare, arbetsgivare och som samhälls- och 
demokratiaktör. Planens övergripande mål; Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism är uppdelat i två delmål; 1) I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras 
aktörer och grupper som berörs, 2) Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, 
som arbetsgivare och servicelämnare såväl som demokrati- och samhällsaktör.  

Under delmål 1 fokuserar planen på förflyttningar från tystnad till samtal samt från ensam till 
tillsammans. Under delmål 2 riktar planen in sig på förflyttningar från dolt till synligt, från bristande 
insikt till medvetenhet samt från passiv till aktiv. Dessa två delmål består i sin tur av totalt 17 insatser. 
De föreslagna insatserna under varje delmål är indelade i utvecklingsområdena; forum, samverkan, 
synliggöra, medvetandegöra och självreflektion samt agera. Insatserna syftar till att skapa 
förutsättningar och stärka medarbetare och chefer samt stadens invånare i att uppmärksamma och 
agera mot rasism. 

Nedan beskrivs delmålen och kopplade insatser i den ordning de kommer i den föreslagna planen. 

Delmål 1: I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs. 

Insats 1.1 a Etablera nätverket Västsverige mot rasism  

Syftet med nätverket ”Västsverige mot rasism” är att bidra till ett systematiskt arbete för att garantera 
att Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland respekterar, skyddar 
och främjar mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och 
diskriminering i Västra Götaland. Västsverige mot rasism kommer att arbeta utifrån ECCAR:s 
tiopunktsprogram och samverkan berör främst följande punkter: 

• Involvera olika aktörer och grupper för att motverka diskriminering 
• Mäta och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem 
• Informera om gällande rättigheter och skyldigheter 
• Säkerställa icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster 



65 
 

• Utbilda för att motverka rasism och diskriminering 
 

Insats 1.1 b Skapa en referensgrupp för arbetet mot rasism 

En referensgrupp på tjänstepersonnivå får i uppdrag att agera rådgivande och omvärldsbevakande 
utifrån kunskap och kompetens för stadens arbete mot rasism inom denna plan samt för medlemskapet 
i ECCAR. 

Insats 1.2 Utse kontaktpersoner och skapa nätverk 

Respektive nämnd och styrelse med ansvar för insatser i denna plan får i uppdrag att återkoppla till 
stadsledningskontoret med kontaktpersoner för uppföljning, kommunikation och möjlighet till 
deltagande i nätverk. Genom ett nätverk kan planens framsteg kommuniceras och fler med liknande 
utmaningar gå samman för lärande och utveckling att ta sig an strukturella hinder samt diskutera 
vanligt uppkomna situationer inom kommunal förvaltning. 

Insats 1.3 Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala beslutsfattande 

Denna insats handlar om att erbjuda likvärdiga förutsättningar för olika grupper att vara delaktiga i 
samhällets utveckling och få möjlighet till inflytande över beslut som berör sina egna liv. Invånarnas 
tillit till förvaltningen och omvänt är en förutsättning för delaktighet och inflytande. 
Stadens medborgardialoger och andra processer för inflytande bör ha ett tydligt interkulturellt fokus 
och eftersträva delaktighet från olika grupper i samhället utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. 
Dialogen bör med fördel rikta sig till informella eller formella ledare inom det lokala civila samhället 
som kan fungera som en kanal till en bredare målgrupp. 

Delmål 2: Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare 
och servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör 

Insats 2.1 Genomföra Baseline studie 

En baseline studie är en undersökning som görs för att få ett initialt tillstånd att utgå ifrån och underlag 
att mäta planens resultat gentemot. Det handlar om att få ett nuläge för de tio åtaganden som ett 
medlemskap i ECCAR innebär samt över de indikatorer som uppföljningen av denna planen kommer 
att mäta resultat och effekter gentemot år 2023. Staden har bland annat tillgång till existerande data om 
kränkningar och trakasserier från olika enkäter, men studien behöver också genomföra kompletterande 
undersökningar. Detta för att få en bredare bild och fördjupad nulägesanalys som syftar till att 
kartlägga och förstå hur arbetet mot rasism ser ut i Göteborgs Stad i dagsläget och hitta luckor där vi 
behöver utveckla arbetet för att uppfylla planens mål, men också identifiera områden där 
faktaunderlag idag är bristfälligt.  

Insats 2.2 Pilotprojekt Vidga normen i praktiken 

Länsstyrelsen i Stockholm har jobbat fram en modell för att jobba med aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagen som heter Vidga normen i praktiken. Vidga normen tar fasta på skillnaderna i 
utfall på arbetsmarknaden och applicerar metoder för att synliggöra och motverka diskrimineringen 
bakom dessa skillnader. Fokus ligger på förändrade praktiker och en inkluderande organisationskultur. 
Genom att jobba med Vidga normen i praktiken ökar organisationen sin kunskap och medvetenhet om 
begränsande normer kring hudfärg. Det handlar om att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att 
komma till rätta med de hinder i organisationen som bidrar till att staden går miste om nödvändig 
kompetens och personella resurser.   
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Insats 2.3 Utreda förutsättningar att utveckla och använda nya metoder för insamling av underlag 
och uppföljning av insatser utifrån fler variabler 

I den fjärde rapporten från FN:s rasdiskrimineringskonvention21 rekommenderas Sverige bland annat 
att tillgängliggöra data utifrån olika indikatorer för att kunna följa upp tillgång till rättigheter för olika 
grupper i samhället. Göteborgs Stad utreder förutsättningarna att utveckla och använda nya metoder 
för insamling av underlag och uppföljning av insatser utifrån fler variabler. Utredningen bör 
genomföras i dialog med olika minoritetsgrupper. 

Insats 2.4 Införa frågor om rasism i trygghetsundersökningar 

I dagsläget utför stadsdelarna Trygghetsundersökningar med olika utformning, fokus, omfattning och 
frekvens. Nationell statistik från Brottsförebyggande rådet visar att en majoritet av brotten med 
hatbrottsmotiv är av rasistisk karaktär och sker i det offentliga rummet.22 Rasism som otrygghetsfaktor 
fångas idag inte upp i stadsdelarnas Trygghetsarbete och frågorna i undersökningarna bör därför 
kompletteras så att olika personers utsatthet och hatbrott mot dem synliggörs och blir en del av det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.  

Insats 2.5 Tillgängliggöra information om arbetet mot rasism och anmälningsprocesser på webben 

Transparens och ansvar är två viktiga principer för att främja att mänskliga rättigheter integreras i 
genomförandet av offentlig verksamhet. Alla invånare och anställda ska kunna ta reda på vart de kan 
vända sig om de vill påpeka brister eller upplever att de inte fått sina rättigheter tillgodosedda. 
Information om rättigheter, skyldigheter, arbetet mot rasism och kanaler för anmälan när man anser att 
rättigheter kränkts för respektive förvaltning och bolag tillgängliggörs och publiceras på stadens 
hemsida, www.goteborg.se. Förutsätter att insatsen 2.11 är genomförd. 

Insats 2.6 Utveckla introduktions- och ledarskapsutbildningar 

I Göteborgs Stad arbetsmiljö- och medarbetarpolicy läggs grunden för stadens anställdas uppdrag. 
Nyanställda i stadens organisation, såväl chefer som medarbetare, får idag i olika omfattning ta del av 
introduktions- och ledarskapsutbildningar. Lagstiftningen som är relevant för alla förvaltningar och 
bolag i arbetet med att motverka rasism är diskrimineringslagen och kraven på aktiva åtgärder, samt 
arbetsmiljölagen. Utgångspunkten är att ingen ska behöva utsättas för rasism på stadens arbetsplatser 
och i verksamheterna. Via introduktions- och ledarskapsutbildningar för chefer och medarbetare ska 
det stöd som finns att tillgå tillgängliggöras och de rutiner och riktlinjer för att agera mot rasism och 
diskriminering kommuniceras (se insats 2.11).  

Insats 2.7 Säkerställa att chefer känner sig trygga i att leda reflekterande samtal kring rasism och 
diskriminering med medarbetare. Både i förebyggande syfte och vid uppkomna situationer av 
rasistisk karaktär. 

Under processen med att ta fram planen har medarbetare i staden vittnat om situationer där de själva 
eller kollegor blir utsatta för rasism. Det kan ske såväl mellan medarbetare och mellan chefer och 
medarbetare, som från brukare till medarbetare och tvärtom. Alla, medarbetare så väl som chefer, 
behöver god kunskap om hur en förväntas att agera utifrån lagstiftning och vem som har ansvar när 
olika situationer av rasistisk karaktär förekommer. Chefer och medarbetare behöver känna trygghet i, 
och ha en beredskap för hur anställda i staden ska agera mot rasism och stå upp för kollegor anställda i 
Göteborgs Stad utifrån alla människors lika värde (se insats 2.11). 

Insats 2.8 Utbildningar mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering  

                                                           
21 CERDs Concluding observations on the combined twenty-second and twenty-third periodic reports of Sweden 
22 Hatbrott 2016 (Brå, Rapport 2017:11) 

http://www.goteborg.se/
http://www.goteborg.se/
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De kontaktpersoner som utses hos ansvariga nämnder och styrelser sammankallas i nätverk för 
kommunikation, lärande och utveckling (se insats 1.2). Detta nätverk får ta del av utbildningar om 
mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering för att skapa en gemensam grund att utgå 
ifrån. Det kan gälla gemensamma begrepp, lagstiftning, lärdomar från processen att ta fram planen och 
samsyn kring frågorna hos samtliga ansvarsställen i denna plan.  

Insats 2.9 Säkerställ och kvalitetssäkra att rasism och diskriminering tas upp som faktorer som 
påverkar trygghet, jämlikhet och hälsa vid kompetenshöjande insatser på temana 

Satsningar görs i Göteborgs Stad för en jämlik och trygg stad. Rasism påverkar människors trygghet, 
hälsa och livsvillkor. Både den rasism som sker direkt mellan människor som får konsekvenser på 
människors psykiska och fysiska hälsa, men också det som ligger dolt i strukturer och som påverkar 
invånares likvärdiga tillgång till offentliga resurser och kvalitativa välfärdstjänster samt lika 
möjligheter i samhälls- och arbetslivet. Genom kompetenshöjande insatser fördjupas medvetenheten 
kring strukturell rasism som en faktor som påverkar olika gruppers hälsa, känsla av trygghet, 
tillhörighet och social sammanhållning.  Säkerställ och kvalitetssäkra att rasism och diskriminering tas 
upp som faktorer som påverkar trygghet, jämlikhet och hälsa vid kompetenshöjande insatser på de 
teman (nära koppling till insats 2.4) 

Insats 2.10 Se över formulär för anmälan och riktlinjer för hantering och sanering av rasistiskt 
klotter, symboler och hatpropaganda i kommunala verksamheter, bostadsbolag och det offentliga 
rummet 

Rutiner/riktlinjer ses över och utvecklas så att klotter av rasistisk karaktär och hatpropaganda 
prioriteras och polisanmäls. Formulären för anmälan ska vara tillgängliga och enkla att använda för 
göteborgaren. Ambitionen bör vara ”en väg in” oavsett ansvarig nämnd eller bolag. 

Insats 2.11 Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet med rutiner för agerande vid 
uppkomna situationer av rasistisk karaktär  

När rasism förekommer, oavsett vem som utsätter och utsätts, så ska det vara lätt att hitta information 
om hur en ska gå tillväga, både utifrån förvaltningens/bolagets och brukarens perspektiv. Ett effektivt 
och transparent system och rutiner, omhändertagande och ansvarsfördelning utifrån lagstiftning ska tas 
fram.   

- Vilket ansvar respektive funktion har och vad som ska göras 
- Hur brukare/elev/vårdnadshavare/medarbetare kan rapportera rasistiska situationer 
- Hur den uppkomna situationen ska utredas, åtgärdas och dokumenteras 

 
Dessa rutiner och system för anmälningar tas fram inom befintlig arbetsmiljöprocess samt som del av 
det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Materialen ska tillgängliggöras och bli kända i 
organisationen men också för brukare och invånare genom att publiceras digitalt på hemsidor samt via 
de kontaktytor verksamheterna har med brukare och invånare.  

Insats 2.12 Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag 

Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag. Under sin utbildning ska barn och elever 
utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att agera som aktiva demokratiska medborgare, 
men också utveckla de värden som det svenska samhället vilar på 23. Utbildningens mål är att barn och 
elever ska stå upp för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Målet är också att ta 
avstånd från idéer och handlingar som strider mot dessa värden. Det kan handla om olika former av 

                                                           
23 Att motverka rasism i förskolan och skolan (Arneback & Jämte, 2017) 
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kränkande behandling, diskriminering och förtryck så som rasism. Rasism motverkar barns och 
elevers studiero, trygghet och likvärdiga möjligheter till att lära och utvecklas.  

Ett förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag i alla verksamheter 
handlar om att genom utbildning, stöd och samtal stärka lärare, pedagoger och skolpersonal.  

Insats 2.13 Riktlinjer för att motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta  

Utsatthet på nätet kan innebära att barn och unga konfronteras med till exempel rasistiskt och 
kränkande innehåll. Redan utsatta grupper och individer upplever en ökad utsatthet. När ett barn eller 
elev kränks eller trakasseras på nätet och det har koppling till skolans verksamhet, har skolan 
skyldighet att utreda och vidta aktiva åtgärder för att detta ska upphöra. Det kan till exempel handla 
om sådant som händer på vägen till eller från verksamheten eller i sociala medier. Det gäller 
kränkande behandling från andra barn och elever och från skolans personal, men även från till 
exempel vårdnadshavare. Skolorna ska tydliggöra för anställda samt elever och vårdnadshavare hur de 
arbetar för att motverka hat och hot på nätet samt vilket stöd som finns att få från exempelvis 
elevhälsan.  

Insats 2.14 Utbilda i civilkurage på högstadie- och gymnasieskolor 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) framhävs att skolans mål är 
att varje elev  

- tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, 
samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen 

Genom att ge lärare och elever verktyg att stå upp för varandra och alla människors lika värde så 
stöttas den utsatte och rasistiska uttrycksformer kan brytas i ett tidigt skede. Genom att praktiskt träna 
på att hantera rasistiska situationer på ett säkert och effektivt sätt stärks elever och lärare i att agera 
mot alla former av kränkningar.   

Förvaltningens bedömning 

Den föreslagna planen ger en god beskrivning av stadens utgångspunkter i arbetet mot rasism. 
Utbildningsförvaltningen anser att det är av stor vikt att aktörer och grupper som berörs involveras i 
arbetet mot rasism och tillstyrker de föreslagna insatserna inom delmål 1 om att etablera nätverket 
Västsverige mot rasism, skapa referensgrupp för arbetet mot rasism samt att utse kontaktpersoner och 
skapa nätverk inom Göteborgs stad.  
Förvaltningen ställer sig positiv till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala 
beslutsfattande men anser att begreppet ledare bör ersättas med företrädare, för att förstärka det 
demokratiska uppdraget i dessa processer, i följande stycke: ”Stadens medborgardialoger och andra 
processer för inflytande bör ha ett tydligt interkulturellt fokus och eftersträva delaktighet från olika 
grupper i samhället utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Dialogen bör med fördel rikta sig till 
informella eller formella ledare inom det lokala civila samhället som kan fungera som en kanal till en 
bredare målgrupp” (sid 13). 

Förvaltningen ställer sig också bakom ett flertal av insatserna kopplade till delmål 2: Göteborgs Stad 
synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare och servicelämnare så väl som 
demokrati- och samhällsaktör.  
Det finns inget att invända mot insatserna att genomföra en baseline-studie (insats 2.1) för att ta fram 
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en nulägesbeskrivning att utgå ifrån eller att använda modellen ”Vidga normen” som Länsstyrelsen i 
Stockholm arbetat fram (insats 2.2). 

Att utreda förutsättningar att utveckla och använda nya metoder för insamling av underlag och 
uppföljning av insatser utifrån fler variabler (insats 2.3) är otydligt formulerat och därmed svårt att 
bedöma och förvaltningen tar därför inte ställning till förslaget. 

Förvaltningen tillstyrker insatserna 2.4 och 2.5, om att frågor om rasism införs i stadens 
trygghetsundersökningar och att information om arbetet mot rasism och anmälningsprocesser ska 
tillgängliggöras på webben. 

Utbildning om mänskliga rättigheter, rasism och strukturell diskriminering för utsedda 
kontaktpersoner skapar ett mervärde och insatsen 2.8 tillstyrks. Det genomförs liknade 
utbildningsinsatser kring värdegrundsfrågor på olika håll i staden, vilket innebär att det bör finnas ett 
värde i att samordna insatsen med de utbildningar som redan finns. 

Insatserna säkerställ och kvalitetssäkra att rasism och diskriminering tas upp som faktorer som 
påverkar trygghet, jämlikhet och hälsa vid kompetenshöjande insatser på temana (insats 2.9) samt se 
över formulär för anmälan och riktlinjer för hantering och sanering av rasistiskt klotter, symboler och 
hatpropaganda i kommunala verksamheter, bostadsbolag och det offentliga rummet (insats 2.10) 
tillstyrks av förvaltningen. 

Att erbjuda en utbildning i civilkurage på högstadie- och gymnasieskolor (insats 2.14) kan vara ett 
stöd till skolorna och förvaltningen tillstyrker insatsen. Av planen framgår dock inte omfattningen av 
utbildningen eller vilken typ som avses. Det kan vara svårt att få in moment utifrån i gymnasiekurser 
med stor målträngsel och det är också viktigt att insatsen bygger på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, dessa aspekter bör beaktas.  

Nedan följer ett antal insatser förvaltningen anser är överflödiga eller är på en detaljnivå som bör 
bestämmas av respektive nämnd eller styrelse. 

Av planen framgår att nyanställda medarbetare och chefer i olika omfattning får ta del av 
introduktions- och ledarskapsutbildningar. Det finns en stor bredd i stadens olika uppdrag och ett stort 
antal arbetsplatser, därför är det rimligt att introduktionen för nyanställda anpassas efter de 
förutsättningar som finns ute i verksamheterna. Göteborgs Stads gemensamma introduktion består 
idag av en e-learning, se: www.goteborg.se/introduktion. Ett möjligt alternativ är att utveckla en 
modul i den befintliga e-learningen med fokus på värdegrund och bemötande. Av förslaget framgår 
inte hur introduktion- och ledarskapsutbildningar ska organiseras med fokus på rasism. Förvaltningen 
avstyrker därför insatsen 2.6 om att utveckla introduktions- och ledarskapsutbildningar. 

Det är otydligt hur Göteborgs stad ska säkerställa att chefer känner sig trygga i att leda reflekterande 
samtal kring rasism och diskriminering med medarbetarna och i vilka sammanhang som dessa samtal 
ska genomföras. Förvaltningen avstyrker därför insatsen 2.7. 

Det finns väl utvecklade processer och rutiner för att anmäla, hantera och följa upp kränkningar och 
trakasserier inom stadens arbetsmiljöprocess och skolornas arbete mot kränkande behandling av 
elever. Förvaltningens bedömning är att detta är tillräckligt och avstyrker insatsen 2.11 om att utveckla 
dessa processer och rutiner. 

Skolan har ett tydligt nationellt uppdrag att utforma utbildningen efter grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet och alla människors lika 
värde. Alla som verkar inom skolan ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 
former av kränkande behandling. Uppdraget planeras, genomförs, följs upp och analyseras på skol- 
och huvudmannanivå av berörda skolförvaltningar. Insatsen 2.12 om förstärkt fokus på förskolans och 
skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag avstyrks.  

http://www.goteborg.se/introduktion
http://www.goteborg.se/introduktion
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När ett barn eller elev kränks eller trakasseras på nätet och det har koppling till skolans verksamhet, 
har skolan skyldighet att utreda och vidta aktiva åtgärder för att detta ska upphöra. Skolan är också 
skyldiga att ta fram en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Utbildningsnämnden har gett 
utbildningsförvaltningen ett särskilt uppdrag att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte, spridning av 
forskning och metoder för att aktivt arbeta mot nätmobbning. Center för skolutveckling erbjuder i 
samarbete med förvaltningarna mötesplatser där rektorer och lärare utifrån svensk och internationell 
forskning får ökad kunskap om strategier för att förebygga, upptäcka och stoppa nätmobbning samt 
hur strukturerade samtal med inblandade kan genomföras. Förvaltningen anser att insatsen 2.13, 
riktlinjer för att motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta redan sker inom 
skolförvaltningarna och avstyrker insatsen.   

 

 

 

  

Tomas Berndtsson 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

 

Avdelningschef Planering och utveckling 
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Grundskolenämnden 
Yttrande till kommunstyrelsen över Plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom 
arbetet med mänskliga rättigheter 

§ 194, N609-2884/19 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över Göteborgs Stads plan för insatser 
mot rasism - Från ord till handling.  
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet.  
Handling 

Tjänsteutlåtande daterat 2019-06-25.  

Förvaltningen förslår att nämnden, med föreslagna ändringar, tillstyrker Göteborgs stads plan för 
insatser mot rasism 2020–2023 samt översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Beslut 

1. Grundskolenämnden tillstyrker, med föreslagna ändringar, Göteborgs stads plan för insatser mot 
rasism 2020–2023.  

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

__________ 

Expedieras 

 
Dag för justering 

2019-10-02 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 
Åke Ström 
 
Ordförande   Justerare 

 

__________________________ __________________________ 
Helene Odenjung (L)  Bosse Parbring (MP) 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gill Bengtsson 
Registrator 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande till kommunstyrelsen över Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020 – 2023 

Förslag till beslut 

I grundskolenämnden 

3. Grundskolenämnden tillstyrker, med föreslagna ändringar, Göteborgs stads plan för insatser mot 
rasism 2020-2023.  

4. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 enligt Stadsledningskontorets förslag att remittera 
förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism till nämnder, styrelser, råd, 
civilsamhälleorganisationer och externa aktörer.   
Grundskoleförvaltningen har tagit del av remissen och föreslår några ändringar i förslaget, bland annat 
vad gäller målformuleringar och att tydligare utgå från varje förvaltnings förutsättningar att 
implementera planens insatser i sina egna styr- och stödsystem.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska resurser för att implementera planens insatser bedöms kunna rymmas inom befintlig ram.  

Barnperspektivet 

Stadsledningskontorets beslutsunderlag visar att barn och elever i Göteborgs Stad blir utsatta för 
rasism, både direkt och indirekt. Den föreslagna planen är en tydlig ambition mot målet att vara en 
stad där barn och elever är fria från att utsättas för diskriminering och rasism.  

Mångfaldsperspektivet  

Planen förväntas ge positiva effekter utifrån mångfaldsperspektivet då insatserna syftar till att stärka 
Göteborgs stad till att bli en än mer inkluderande arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och 
samhällsaktör och undanröja eventuella hinder för likvärdig service och möjligheter.  

Jämställdhetsperspektivet  

Diskriminering kan ta sig olika uttryck. Kön är liksom etnicitet en diskrimineringsgrund. Flera uttryck 
för diskriminering kan finnas parallellt i en och samma situation, varför det är viktigt att inom ramen 
för arbetet mot rasism också identifiera hur denna tar sig uttryck gentemot flickor respektive pojkar.  

Miljöperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Se stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet, 2019-04-03.  

Samverkan 

Samverkan kommer att ske i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 16 september 2019.  

Ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 enligt Stadsledningskontorets förslag att remittera 
förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism till nämnder, styrelser, råd, 
civilsamhälleorganisationer och externa aktörer.   
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Stadsledningskontoret vill att remissvaren belyser följande:  

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i planen? Om ja - 
vilka och motivera varför.  
2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja - föreslå 
vilka och motivera varför. 
3. Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens 
mål? Om inte, vad saknas? 
4. Värdera resursåtgången för insatserna utifrån Stadsledningskontorets bedömning i tjänsteutlåtandet. 
 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömningar och förslag till ändringar redovisas nedan.  

Generella bedömningar och förslag på ändringar 

Planen är ambitiös och skriven utifrån goda intentioner. För att kunna hitta en rimlig nivå på 
arbetsinsatser som verkligen bidrar till förändring skulle planen dock vara betjänt av att renodlas och 
fokusera på de insatser som har störst effekt. Med för många insatser parallellt kan det bli svårt att 
utvärdera vilka insatser som har bäst verkan liksom att hitta fungerande arbetssätt.  

Inom MR-området finns flera handlingsplaner parallellt, med angränsande innehåll. Med samordnade 
strukturer för implementering av planernas intentioner kan arbetet förenklas.  

Planen bör också ses över utifrån perspektivet att varje förvaltning bör kunna implementera insatser i 
sina egna styr- och stödkedjor. Detta gäller exempelvis de delar som berör uppföljning, enkäter och 
utbildningsinsatser. För många insatser ”ovanifrån”, utan koppling till skolenheters eget 
värdegrundsarbete, riskerar att upplevas som störningsmoment snarare än stöd och effekten blir 
begränsad. Inom grundskoleförvaltningen har ett samordnat arbete påbörjats där en stödmall för plan 
mot kränkande behandling och diskriminering har tagits fram, som förlaga åt varje rektor när hen ska 
ta fram skolans egen plan. Mallen har strukturer för uppföljning och utvärdering utifrån respektive 
diskrimineringsgrund. Ett av måtten i uppföljningsdelen är antalet kränkningar utifrån respektive 
diskrimineringsgrund, som hämtas från ett nyligen utvecklat verktyg. Verktyget testas för närvarande i 
utbildningsområde 6.   

Om mål och delmål 

Planen introducerar begreppet ”förflyttningar” (s. 8) som en beskrivning av ett önskat framtida läge. 
Grundskoleförvaltningen upplever dock att begreppet kan komplicera läsningen av planen som helhet 
och föreslår att renodla målbegreppen till att endast omfatta ett övergripande mål samt några 
underställda delmål. Förflyttningarnas innehållsliga innebörd skulle då kunna beskrivas som delmål, 
till exempel ”Från tystnad till samtal”, och insatserna sorteras under dessa direkt.  

När det gäller det överordnade målet, Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism, anser grundskoleförvaltningen att denna formulering bör dels skärpas, dels 
omformuleras i syfte att bättre beskriva det önskade tillståndet hos kommunen i egenskap av 
servicelämnare, arbetsgivare och samhällsaktör. En strävan mot ett samordnat, strategiskt och effektivt 
arbete mot rasism är per definition inte en garanti för att kommunen agerar och bemöter invånare på 
ett sätt som inte involverar rasism.  
Grundskoleförvaltningen föreslår därför att målet istället beskrivs som: Göteborgs Stad förhåller sig 
fritt från rasism gentemot invånare, medarbetare och samarbetspartners.  

Förslag på ändringar inom ramen för föreslagna insatser      

Planens föreslagna insatser presenteras på sidorna 12-21. Förutom att prioritera bland insatserna 
generellt, föreslås följande ändringar inom respektive insats.  
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När det gäller insatsen 1.1a, nätverket Västsverige mot rasism, upplever grundskoleförvaltningen att 
ett eventuellt nätverk blir mer meningsfullt om det klustras i sektorer så som äldreomsorg, skola, 
socialtjänst, osv. Erfarenhetsutbytet blir då mer givande för deltagarna.  

Insatsen 1.1b, att skapa en referensgrupp för arbetet mot rasism, kan tas bort helt om det inte är så att 
det krävs för ett medlemskap i ECCAR. Övriga insatser har större betydelse.  

Rubriken för insatsen 1.3, Bidra till ett interkulturellt synsätt i stadens utveckling och lokala 
beslutsfattande, bör ändras till Utveckla medborgardialoger och andra processer för inflytande för att 
konkretisera vad insatsen handlar om.  

Insatsen 2.1, Baseline studie, bör implementeras genom tillägg i befintliga enkäter eller genom andra 
metoder som det redan finns arbetssätt och strukturer för. Det råder en enkättrötthet i skolans värld och 
fokus bör vara att förfina och förbättra de enkäter som redan används.  

Insatsen 2.2, Vidga normen i praktiken, upplevs som ett parallellt spår gentemot planen som helhet 
och kan tas bort. Planen mot rasism omfattar redan ett systematiskt arbetssätt/metod. Om metoden 
Vidga normen i praktiken ska tillämpas bör den istället beskrivas inledningsvis och vara planens hela 
utgångspunkt.   

Insatsen 2.3, Metoder för insamling av underlag och uppföljning, bör inte beskrivas som en insats utan 
som en del i ett eget uppföljningsavsnitt, till exempel i avsnittet på sidan 6. 

Insatsen 2.4, Införa frågor om rasism i trygghetsundersökningar, bör förtydligas med avseende på om 
syftet är att medvetandegöra de invånare som svarar på enkäten, eller om det är en del i uppföljningen 
av planen.  

Insatsen 2.5, Tillgängliggöra information om arbetet mot rasism och anmälningsprocesser på webben, 
bör vara ett delat ansvar mellan nämnden för konsument- och medborgarservice och respektive 
facknämnd. För grundskoleförvaltningens del finns redan en ordning för hur elever och 
vårdnadshavare ska agera när de upplever sig diskriminerade eller kränkta av andra elever eller 
personal, oavsett om kränkningen är av rasistisk karaktär eller inte. Informationen på webben behöver 
vara synkroniserad med skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering för att undvika 
parallella arbetssätt för åtgärder, uppföljning med mera.   

När det gäller insatserna 2.12 och 2.13 ställer sig grundskoleförvaltningen positiv till att det 
värdegrundsarbete som redan finns på skolorna förstärks genom insatserna i planen.  

Insatsen 2.14, Utbilda i civilkurage på högstadie- och gymnasieskolor, kan erbjudas som en möjlighet 
för de rektorer som själva anser att detta är en bra metod för att motverka rasism, men inte vara 
obligatoriskt att genomföra.  

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 

  

 
Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

 
Helena Sjöberg 
Avdelningschef Stöd till verksamhetsstyrning och utveckling  
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Kulturnämnden 
Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
2020-2023 

§ 200, 0571/19 

 

Beslut 

I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-
2023, under förutsättning att framförda synpunkter beaktas i det fortsatta beredningsarbetet.   

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget 
yttrande.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Handlingar 

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-26. 

Remiss från kommunstyrelsen avseende förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
2020-2023.  

Yrkande från (SD) 2019-10-21 enligt bilaga 3 till protokollet. 

Yttrande från (D) 2019-10-21 enligt bilaga 4 till protokollet. 

Yttrande från (V), (MP) och (Fi) 2019-10-21 enligt bilaga 5 till protokollet.  

Yrkanden 

Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag: 

• Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till eget yrkande.   

• Mariya Voyvodova (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande, samt avslag på yrkande 
från Jörgen Fogelklou (SD).  

• Andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande, 
samt avslag på yrkande från Jörgen Fogelklou (SD). 

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden 
bifallit tjänsteutlåtandet.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordning  

Föreslagen propositionsordning ”Ja för bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande och Nej för bifall till 
yrkande från Jörgen Fogelklou (SD)” godkänns. 

Omröstning 

Mariya Voyvodova (S), Lars-Olof Karlsson (MP), Admir Ramadanovic (S), Anna Ekborg (KD), 
Ulrika Centerwall (Fi), andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V), förste vice ordförande Kristina 
Tharing (M) och ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) röstar Ja. 
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Irène Sjöberg-Lundin (D), Anders Vedin (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej.  

Med röstsiffrorna 8 Ja mot 3 Nej har kulturnämnden beslutat att bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande.   

Reservation  

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen.  

 

Dag för justering 

2019-10-21 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 
 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren  
 

Justerande 

Grith Fjeldmose  
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Demokraterna stöder SD:s yrkande , men önskar förtydliga att yrkandet faller under 
likvärdighets och lika behandlingsprinciperna. Vilka skall beaktas efter återremitteringen. 
Demokraterna 
Göteborg 21 oktober 2019 

 
Yttrande  
V, MP, FI  
Göteborgs plan för insatser mot rasism. 2020-2023  
Det är glädjande att Göteborg nu får en Plan för insatser mot rasism. Erfarenheter och upplevelser av 
rasism bör tas på största allvar då det påverkar tilliten till det demokratiska systemet och är ett hinder 
för den sociala hållbarheten.  
Vi ställer oss bakom förvaltningens svar men vill i detta yttrande lyfta några av förvaltningens 
synpunkter.  
Förslaget är inte utformat på ett sätt som gör det möjligt att värdera resursåtgången för 
kulturförvaltningen. Det är ett återkommande problem i staden att ofinansierade uppdrag läggs på våra 
förvaltningar. Stadsledningskontoret menar att insatserna kan rymmas inom ram men flera insatser 
kräver arbetsinsatser och prioriteringar av flera nämnder och styrelser och i de insatser där krav ställs 
på ökad delaktighet och samverkan från kulturnämnden så innebär det behov av resurssättning.  
Vi vill också betona att om frågorna avseende rasism kan integreras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i staden eller lyftas in som en del i ordinarie uppföljning ökar chanserna för ett 
effektivt genomförande. Exempelvis finns hos kulturförvaltningen två styrdokument: Plan för lika 
rättigheter och möjligheter 2018 och Rutin vid kränkande särbehandling, diskriminering och 
trakasserier som är förankrade hos medarbetarna i varje enhet.  
Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument står angivet för planer att det ska framgå vem 
eller vilka som ansvarar för att aktiviteter, insatser eller åtgärder genomförs och även när de ska 
genomföras. Här brister planen.  
Vi vill starkt understryka att, som förvaltningen säger, det är direkt felaktigt att påstå att "Till skillnad 
från muslimer kan judar identifiera sig som judar på olika grunder, det vill säga utifrån religion, 
etnicitet eller kultur.” Den meningen måste strykas.  
I den nationella planen mot rasism har ett antal minoritetsgrupper identifierats som särskilt utsatta 
grupper. Kulturförvaltningen hade dock önskat en tydligare diskussion kring varför några 
minoritetsgrupper och religiösa grupper tas upp i denna plan och några utelämnats och det menar vi 
bör förklaras tydligare i planen. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
2020-2023  

Förslag till beslut 

I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-
2023, under förutsättning att framförda synpunkter beaktas i det fortsatta beredningsarbetet.   

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget 
yttrande.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom arbetet med mänskliga rättigheter. Planen föreslås gälla från 2020–2023. 
Förslaget är sänt på remiss till berörda nämnder och styrelser, däribland kulturnämnden. Yttrandet ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-10-04. Kulturförvaltningen har fått beviljad svarstid till 
slutet på oktober. 

Planen utgår ifrån de roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare, 
demokrati- och samhällsaktör. Den syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga 
rättigheter, lagstiftning, nationella strategier och planer samt en lokal lägesbild, ta ett samlat grepp 
kring arbetet mot rasism samt skapa förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta 
positionerna mot en stad fri från rasism. 

Kulturförvaltningen ser positivt på möjligheten till ökad samordning och gemensamma prioriteringar 
kring stadens arbete mot rasism, men förvaltningens uppfattning är att det nuvarande förslaget inte är 
utformat på ett sätt som gör det möjligt att värdera resursåtgången för kulturförvaltningen. Detta då det 
inte tydligt framgår i vilka insatser och i vilken omfattning kulturförvaltningen förväntas delta. 
Kulturförvaltningen ser vidare risker med att frågorna om rasism i denna plan inte på ett tillräckligt 
tydligt sätt är kopplat till det redan pågående arbetet kring mänskliga rättigheter samt lika rättigheter 
och möjligheter. Om frågorna avseende rasism kan integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ökar chansen för ett effektivt genomförande. Kulturförvaltningen hade också önskat en tydligare 
diskussion kring varför några minoritetsgrupper och religiösa grupper tas upp i denna plan och några 
utelämnats.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kulturförvaltningen kan inte göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna eftersom planen är 
så otydligt i utpekande av ansvar. Flera insatser kräver arbetsinsatser och prioriteringar av andra 
nämnder och styrelser utöver kommunstyrelsen, och i de insatser där krav ställs på ökad delaktighet 
och samverkan från kulturnämnden så innebär det behov av resurssättning.  

Barnperspektivet 

Indirekt kan alla de föreslagna insatserna ge positiva effekter utifrån ett barnperspektiv. Ett exempel på 
detta är insatsen som syftar till delaktighet i lokalt beslutsfattande från olika grupper i samhället 
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, vilket kan leda till att fler barn och unga aktivt deltar i 
demokratiska processer. Tre av insatserna berör särskilt barn och unga: Förstärkt fokus på förskolans 
och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag som ska leda till att barnen utvecklas till aktiva 
demokratiska medborgare som tar avstånd från idéer och handlingar som strider mot alla människors 
lika värde, rättigheter och möjligheter. Motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta 
handlar om att skolor ska tydliggöra för anställda, elever och vårdnadshavare hur de arbetar för att 
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motverka kränkande behandlingar på nätet samt vilket stöd som finns att tillgå. Utbilda i civilkurage 
på högstadie- och gymnasieskolor innebär att praktiskt träna på att hantera rasistiska situationer och på 
ett säkert och effektivt sätt stärka elever och lärare i att agera mot alla former av kränkningar. 

Mångfaldsperspektivet 

Planen förväntas ge positiva effekter utifrån mångfaldsperspektivet då insatserna syftar till att stärka 
Göteborgs Stad till att bli en än mer inkluderande arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och 
samhällsaktör. I planen finns ett antal minoritetsgrupper identifierade: afrosvenskar, muslimer, romer, 
judar och samer. Planen fokuserar bland annat på lagstiftningen i diskrimineringslagen och dess krav 
på aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering samt lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk som reglerar skyddet för de nationella minoriteternas rätt till information, språk 
och kultur samt till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.  

Jämställdhetsperspektivet 

Förvaltningen finner att förslaget gynnar stadens arbete för jämställdhet. Planen har kopplingar till 
bland annat Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor 2017-2021 som rör 
normer kopplade till sexualitet, könsidentitet och kön och har gett guidning kring vilka 
utvecklingsområden som finns och vad som bör prioriteras. Även Göteborgs stads plan för 
jämställdhet 2019-2023 har utgjort ett stöd för framtagandet av denna plan, och kompletterar den 
genom att lägga fokus på ytterligare variabler kopplat till olika diskrimineringsgrunder. Den 
medvetenhet kring normer som planen syftar till vad gäller staden som servicelämnare och staden som 
attraktiv arbetsgivare kommer sannolikt ha positiva effekter på både myndighetsutövning och 
arbetsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Miljöperspektivet 

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några ytterligare aspekter på frågan utifrån detta perspektiv förutom de 
som redan nämns i förslaget till plan och medföljande tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret.  

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har översänt förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 på 
remiss till kulturnämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-10-04. 
Kulturförvaltningen har fått beviljad svarstid till slutet på oktober. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism inom arbetet med mänskliga rättigheter. Planen tar avstamp i Samlat grepp mot 
rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. 
Stadsledningskontoret fick i november 2018 också i uppdrag av kommunstyrelsen att förbereda en 
ansökan om medlemskap i European coalition of cities against racism (ECCAR) samt ta fram ett 
positionspapper och en plan för medlemskapet. Planen för insatser mot rasism föreslås gälla 2020–
2023. Två uppdrag har arbetats ihop till ett och därför är Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 
också stadens plan för medlemskapet i ECCAR.  
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Planen utgår ifrån de roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare, 
demokrati- och samhällsaktör. Den syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga 
rättigheter, lagstiftning, nationella strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp 
kring arbetet mot rasism samt skapa förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta 
positionerna mot en stad fri från rasism. 

Planen i korthet  

Planen är indelad i ett övergripande mål, två delmål, 17 föreslagna insatser samt fyra utgångspunkter 
som ska vara vägledande för planens implementering. Under workshops har stadens 
utvecklingsområden och önskvärda förflyttningar som förväntas bidra till det övergripande målet att 
Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism identifierats.  

Övergripande mål: Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot 
rasism.  

Delmål 1: I Göteborgs Stads arbete mot rasism involveras aktörer och grupper som berörs. 

Delmål 2: Göteborgs Stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism, som arbetsgivare och 
servicelämnare så väl som demokrati- och samhällsaktör.  

Som en del i arbetet med planen har också en lägesbild av minoriteters erfarenheter och upplevelser av 
rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare tagits fram; Från dolt till synligt. Den syftar 
till att ge en lokal problembeskrivning genom ett axplock av berättelser som beskriver minoriteters 
erfarenheter av rasism i form av servicetagare som exempelvis elev, klient och brukare, och att 
analysera de uttrycksformer som återges. 

Lägesbilden visar att tjänstepersoner inom Göteborgs Stad diskriminerar personer med olika 
minoritetsbakgrunder. I utgångspunkterna ges en definition av olika typer av rasism som kan leda till 
diskriminerande handlingar. Berättelserna som lyfts fram belyser oftare vardagsrasism och 
mikroaggressioner än direkt rasism såsom hatbrott.  

De som utsätter andra för vardagsrasism, t ex negativa stereotyper som del av en normaliserad jargong, 
och mikroaggressioner som kan ta sig uttryck i undanhållande av information eller andra 
härskartekniker, är sällan medvetna om sina rasistiska handlingar. Effekterna hos de utsatta kan dock 
bli påtagliga och rasismen blir i förlängningen ett demokratiskt problem då den påverkar invånarnas 
förtroende för tjänstepersoner och myndigheter.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Övergripande synpunkter 

Kulturförvaltningen ser positivt på möjligheten att ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot rasism, 
genom att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism som 
arbetsgivare, servicelämnare och samhällsaktör.  

Överlag är det angeläget att insatser mot rasism prioriteras inom staden och kulturförvaltningen 
tillstyrker förslaget förutsatt att följande synpunkter tas i beaktande. 

Planen har inte tydligt definierat vilka funktioner eller i vilka nämnder och förvaltningar insatserna ska 
implementeras. Exempelvis i insats 1.1 a) Etablera nätverket Västsverige mot rasism är målgruppen 
Göteborgs Stad, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen. I insats 1.1 b) Skapa en referensgrupp för 
arbetet mot rasism är målgruppen Göteborgs Stad med flera. I insats 1.2 är målgruppen nämnder och 
styrelser med ansvar för insatser i planen och i insats 1.3 är ansvaret förlagt till stadsdelsnämnder och 
andra nämnder som för dialog med medborgare. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrande 
dokument står angivet för planer att det ska framgå vem eller vilka som ansvarar för att aktiviteter, 
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insatser eller åtgärder genomförs och även när de ska genomföras. Genom att inte på ett tydligare sätt 
peka ut specifika målgrupper och ansvar utgör denna plan ett underlag som är svårt för 
kulturförvaltningen att ta ställning till.  

Övriga synpunkter 

Vid remittering av förslag till plan för insatser mot rasism bifogades ett antal frågor som 
remissinstanserna ombeds besvara i sina yttranden. Nedan redovisas frågorna samt förvaltningens 
svar.   

Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i planen? Om ja 
- vilka och motivera varför.  

Utgångspunkter 
I utgångspunkterna i lägesbilden som biläggs plan för insatser mot rasism finns ett stycke på sidan 5 
där det står att "Till skillnad från muslimer kan judar identifiera sig som judar på olika grunder, det vill 
säga utifrån religion, etnicitet eller kultur. Det innebär att det kan finnas rasism mot judar som kan ske 
på basis av både religiös, etnisk och/eller kulturell tillhörighet.”  Kulturförvaltningen erfar att samma 
sak gäller för islamofobi idag. Människor utsätts för islamofobi såväl för religiös identifikation, som 
etnisk och kulturell. Den som identifierar sig/identifieras som t ex arab möter islamofobi, oavsett 
religiös identifikation.  

Fortsättningsvis framgår av lägesbilden att ”Muslimer och förmodade muslimer löper även stor risk att 
utsättas för islamofobi på basis av etnisk tillhörighet då personer i den så kallade MENA-regionen 
(Mellanöstern och Nordafrika) kan antas vara praktiserande muslimer.” Kulturförvaltningen noterar 
utifrån detta att rasismen mot judar och muslimer kan ske på samma grunder och att detta bör 
förtydligas genom att den första meningen stryks. 

Delmål 

Delmålen är bra och ger en tydlig uppdelning av insatserna.  

Insatser 

Nätverk och utbildning som flera av insatserna utgår ifrån är rimliga förslag för att kunna 
implementeras i hela staden. Det är inte helt enkelt att se vilka funktioner eller på vilken nivå 
representationen ska ske i de olika insatserna, men en uppenbar risk är att om detta viktiga och 
nödvändiga arbete upplevs som ytterligare pålaga kan det bli svårt att få genomslag i verksamheter 
som redan har fulltecknade aktivitetslistor.  
Förvaltningens uppfattning är att frågorna om rasism i denna plan har hanterats i ett separat spår och 
inte kopplats till det redan pågående arbetet kring mänskliga rättigheter, lika rättigheter och 
möjligheter, mm. Om frågorna avseende rasism kan integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
staden eller lyftas in som en del i ordinarie uppföljning ökar chanserna för ett effektivt genomförande. 
Exempelvis finns hos kulturförvaltningen två styrdokument: Plan för lika rättigheter och möjligheter 
2018 och Rutin vid kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier som är förankrade hos 
medarbetarna i varje enhet.  

Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja - 
föreslå vilka och motivera varför. 

Utgångspunkter 

I Planens bilaga, lägesbilden Från dolt till synligt, nämns tre former av rasism: vardagsrasism, 
mikroaggressioner och direkt rasism. Utöver dem hade ett ytterligare resonemang varit önskvärt: Att 
ställa för låga förväntningar på någon utifrån av negativa stereotyper är också en typ av vardagsrasism, 
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som i förlängningen kan medföra att den utsatte exkluderas och förlorar möjligheter, vilket är en viktig 
fråga till exempel i skolan. 

Som det står beskrivet i planen ska Handlingsplan för nationella minoriteter revideras under 2019 och 
har inte kunnat tas upp som ett styrande dokument att göra kopplingar till.  Handlingsplan för finskt 
förvaltningsområde har inte heller använts sannolikt på grund av att den sverigefinska minoriteten inte 
är en av de grupper som identifierats löpa högre risk att utsättas för rasism. Kulturförvaltningen hade 
dock önskat en tydligare diskussion kring varför några minoritetsgrupper och religiösa grupper tas upp 
i denna plan och några utelämnats.  

Insatser 

Kulturförvaltningen hade gärna sett ett större fokus på s k breddad rekrytering. Problemet med 
exkluderande strukturer i förhållande till Göteborgs Stad som arbetsgivare står omnämnt på flera 
ställen i planen men återfinns inte så konkret i insatserna med undantag för insats Pilotprojekt Vidga 
normen i praktiken Ett sätt att komma åt den institutionaliserade rasismen är att tydligt arbeta med 
representationsfrågan med syfte att personalsammansättningen på ett bättre sätt ska spegla det 
omgivande samhället. Breddad rekrytering innebär en ökad rekrytering av socialt och etniskt 
underrepresenterade. 

Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens 
mål? Om inte, vad saknas? 

Som tidigare nämnts är det inte tydligt vilka funktioner och i vilka nämnder och förvaltningar 
insatserna ska implementeras. Vilka nämnder är det till exempel som avses i insats 1.3 ”nämnder som 
för dialog med medborgare”? Vad blir konsekvenserna för kulturförvaltningen om vi inte ingår? En 
risk med nuvarande förslag är att ett fåtal medarbetare kommer i direkt kontakt med ett 
utvecklingsarbete och det blir en sårbar process då mycket är avhängt på kontaktpersonen eller chefen 
inom respektive område att föra vidare den nya kunskapen till övriga medarbetare.  

På samma spår kommer det bli viktigt att fastslå nätverken och referensgruppernas mandat och syfte 
för att säkerställa att frågorna prioriteras i hela organisationen. 

Värdera resursåtgången för insatserna utifrån stadsledningskontorets bedömning i 
tjänsteutlåtandet. 

Utifrån nuvarande förslag är det mycket svårt att värdera resursåtgången för kulturförvaltningen. När 
förslaget är omarbetat och det tydligt framgår vilka insatser förvaltningen förväntas delta i, och hur 
stor omfattningen blir, kan en bedömning göras.  

En konkret insats där kulturförvaltningen ser möjlighet till engagemang är insats 2.2 Pilotprojekt 
Vidga normen i praktiken. Förvaltningen arbetar redan idag aktivt med frågan om breddad rekrytering. 
Exempelvis anställdes språkvärdar på Göteborgs Konstmuseum i samband med utställningen Tove 
Jansson. Lusten att skapa och leva, en värdefull resurs i arbetet med det publika mötet men helt 
finansierat av externa medel. På Göteborgs konsthall finns redan kännedom om modellen Vidga 
normen i praktiken genom att medarbetare varit på föreläsningar och bjudit in projektet till s k 
sektorsfrukost. Förvaltningens engagemang skulle kunna fördjupas ytterligare om möjlighet gavs, och 
ett förslag är därför att kulturnämnden ingår som en av nämnderna i pilotprojektet.  

Förvaltningen föreslår att kulturnämnden tillstyrker förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot 
rasism 2020-2023, under förutsättning att framförda synpunkter beaktas i det fortsatta 
beredningsarbetet.   

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 
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Anna Rosengren  
 
Förvaltningsdirektör  
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Kommunstyrelsens råd 
Ungdomsfullmäktige 
Ungdomsfullmäktige svarar på remiss om stadens plan mot rasism  
Ungdomsfullmäktiges tycker till om plan mot rasism.  

2019-09-24 

Hur ungdomsfullmäktige gick tillväga:  

En planeringsledare från avdelningen Mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret berättade för 
ungdomsfullmäktiges ledamöter om Göteborgs plan mot rasism som skickats ut på remiss från 
stadsledningskontoret. Ungdomsfullmäktige diskuterade planen utifrån följande frågeställningar  

1. Vad är bra med planen?  
2. Vad är mindre bra? 
3. Vad saknas i planen?  

Huvudsyftet för planen mot rasism är att identifiera och ta fram insatser mot rasism 2020 - 2023. 

Sex ledamöter från Ungdomsfullmäktige, alla mellan 14 - 17 år, av olika kön, från 5 olika stadsdelar, 
deltog i samtalet kring remissen. Materialet har sedan sammanställts med stöd av 
ungdomsfullmäktiges planeringsledare och skickats ut till hela ungdomsfullmäktige att tycka till om. 
En viktig utgångspunkt för ungdomsfullmäktiges svar är den policy som forumet arbetat fram som 
särskilt handlar om trygghet, respekt och ungas rätt att uttrycka sig.24 

Ungdomsfullmäktige är positiva till planen 

Ungdomsfullmäktige är positiva till planen och tycker att det finns många bra insatser. Det är ett 
viktigt arbete som alla i staden behöver bli delaktiga i. Det är bra att man använt sig av djupintervjuer 
och att staden arbetar i många olika sammanhang och nätverk. Ungdomsfullmäktige tycker dock att 
det är synd att de yngre barnens röster fattas i djupintervjuerna.  

Skola mot rasism 

Skolan är viktig och där måste det finnas beredskap och resurser för att jobba mot rasism. Det är bra 
och viktigt att det är lärare och skolan som är bärare av kunskapen kring hur vi ska arbetar mot rasism. 
Det är inte bra att bara ha utbildningar för elever utan principen ska vara att lärare ska lära elever. 

När det gäller satsningar på tex utbildningar till skolorna är det viktigt att det blir likvärdigt över 
staden och att alla elever kan få ta del av resurserna och kunskapen. En ledamot undrade till exempel: 
”Räcker pengarna från till exempel levande historia och blir resurserna likvärdiga?” 

Individ och samhälle 

Ungdomsfullmäktige gillar att planen lyfter att rasism inte bara påverkar det enskilda barnet utan 
också familjen, skolan och hälsan; alltså samhället i stort. 

                                                           
24 Ungdomsfullmäktige skapar varje år en policy tillsammans, som ska genomsyra arbetet. 
Ungdomsfullmäktiges policy 2018 Vi är den unga rösten i Göteborg! I ungdomsfullmäktige så respekterar vi 
varandra. Alla får säga vad de tycker och tänker. Vi skapar en trygg miljö genom att stötta och uppmuntra 
varandras idéer. I ungdomsfullmäktige lyssnar vi på varandra. Vi jobbar för ett samhälle där alla är lika värda och 
strävar för att göra Göteborg till en bättre plats för unga. Det är viktigt för oss att samarbeta med andra för att göra 
samhället bättre!  
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Det är också bra att planen lyfter frågan om enskilda personers engagemang, så kallade eldsjälar. 
Ungdomsfullmäktige ser här likheter med hur man arbetar med barns rättigheter och ungt inflytande. 
Det behövs en organisation som bär frågorna och inte bara eldsjälar eller enskilda individer. 

Men Ungdomsfullmäktige ser också möjligheten med att belysa rasismen utifrån nya perspektiv och 
undrar vad som är nytänkande och modernt med planen? En ledamot funderar exempelvis kring: ”Hur 
riktar man ficklampan? Är det som vanligt uppifrån eller kan man belysa det från sidan istället?”  

Avslutningsvis 

Avslutningsvis tycker ungdomsfullmäktige att arbetet mot rasism är angeläget och tackar för att 
möjligheten tycka till om stadens plan mot rasism. Det är viktigt att unga får bidra med sina kunskaper 
kring dessa angelägna frågor. 

 

För ungdomsfullmäktige: Edvin Johansson Majorna Linné, Mons Hovde Västra Göteborg, David 
Tekin Örgryte-Härlanda, Azziz Jaballah Lundby, Vera Zhang Norra Hisingen, Lilian Helgason 
Lundby 
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Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Yttrande över remiss ”Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020 – 2023, Dnr 0362/18” 

Beslut 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) tillstyrker med kommentarer. 

Remissen 
I kommunfullmäktiges budget för år 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
insatser mot rasism.  

Remissen inkom till rådet 2019-06-10 med sista svarsdatum 2019-10-04. 

Inledning 

Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor tycker att det är positivt att staden tagit initiativ till en 
plan för insatser mot rasism. Det är hög tid för staden att adressera detta ytterst allvarliga 
samhällsproblem. Vi vill särskilt betona stadens ansvar att tillgodose lika rättigheter, jämlika 
livsvillkor och full delaktighet för personer som rasifieras och har en funktionsnedsättning. 
Erfarenheter från våra organisationer visar att detta är en mycket utsatt position. 

Remissinstanser 

GRF är djupt oroade över att kommunstyrelsen på lösa grunder har fattat beslut om att ta bort en 
remissinstans. Sådana beslut måste vara välgrundade och inte baserade på lösa påståenden. 
Kommunstyrelsens agerande förstärker misstron och minskar tilliten mellan staden och grupper som är 
särskilt utsatta för rasism. Detta går helt emot planens intentioner. Kommunstyrelsens beslut kan ses 
som ett exempel på institutionell rasism. 

Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till 
folkbildningsorganisationer. De har funnits som självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund 
sedan 2008. Att Göteborgs stads kommunstyrelse beslutar att de inte är en lämplig remissinstans för en 
remiss som i allra högsta grad berör deras målgrupp, är väldigt anmärkningsvärt. 

Rådets kommentarer gällande planen 

GRF:s synpunkter på förslaget till plan för insatser mot rasism gäller en övergripande nivå och därför 
kommenteras inte de enskilda insatserna.  

Läsbarhet 

Den remissversion av planen som skickats ut är svårläst och svåröverskådlig på grund av 
dispositionen/ layouten i de delar som beskriver planens olika insatser. Det gör texten otillgänglig, 
vilket kan försvåra dess användbarhet och i förlängningen dess implementering. GRF föreslår att 
slutversionens layout omarbetas så att planens beskrivning av insatserna blir mer överskådlig, lättläst 
och tillgänglig.  

Eccar 

GRF ser positivt på att Göteborgs stad har ansökt om medlemskap i ECCAR. Det tiopunktsprogram 
som staden därigenom har åtagit sig att följa ser vi som en viktig del i planen för insatser mot rasism. 

Planens övergripande mål  
”Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism.” 

GRF anser att formuleringen av det övergripande målet för planen behöver skrivas om. För att följa 
gällande lagstiftning och konventioner ska Göteborgs stad ha ett samordnat, strategiskt och effektivt 
arbete mot rasism. Formuleringen ”strävar mot” är alltför vag. 
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Tillit och delaktighet 

Bristande tillit mellan staden och invånarna kommer att skapa hinder för genomförandet av planen. 
Tillitsglappet är stort från båda håll. Planen måste därför innehålla tillitsskapande insatser som tydligt 
signalerar tilltro och tillit till civilsamhället och stadens invånare, snarare än misstro och kontroll, som 
nu ofta är fallet. Detta behöver tydliggöras i planen och texten kring tillit och delaktighet på sidan 13 i 
insats 1.3 behöver utvecklas. 

Funktionshinderperspektivet 

Personer som tillhör grupper som utsätts för rasism och har en funktionsnedsättning är särskilt utsatta i 
relationen till staden som servicelämnare. Personer med funktionsnedsättning behöver ha många 
kontakter med staden som servicelämnare och myndighetsutövare och blir därigenom särskilt utsatta 
för rådande diskriminerande strukturer. Även välvilligt inställda personer som arbetar med service och 
myndighetsutövning i staden kan präglas av rasistiska synsätt och föreställningar som påverkar deras 
beslut och handlande. 

Inspektionen för socialförsäkringen har i rapporter visat att utrikesfödda har större sannolikhet att få 
avslag på olika förmåner än inrikesfödda. Även om myndigheten rapporterar om statliga bidrag kan 
det antas att samma förhållanden kan vara aktuella på kommunal nivå. Myndigheten har också visat att 
beviljandegraden för förmåner till personer med funktionsnedsättning är högre för personer som är 
födda i Sverige. Det framkommer också att utrikesföddas läkarintyg ofta är mer ofullständiga än för 
inrikesfödda. Att inte få korrekta intyg från vården gällande hälsotillstånd och funktionsnedsättning 
innebär en markant ökad risk att inte få olika kommunala insatser beviljade. 

Bristande tillgång till tolkning i kontakten med staden är en annan orsak till sämre kommunikation och 
informationsutbyte och detta kan få stora konsekvenser för det stöd och de insatser personer med 
funktionsnedsättning kan få tillgång till.  

Bristande tillit till staden och en rädsla för socialtjänsten, till exempel för tvångsomhändertagande av 
barn, kan leda till att utrikes födda föräldrar helt avstår från att söka de stöd som de har rätt till för barn 
med funktionsnedsättning. 

I genomförandet av planens insatser är ett intersektionellt perspektiv helt nödvändigt, så att stadens 
hela mångfald av invånare är inkluderade. Samverkande maktordningar, såsom rasism och funkofobi, 
skapar särskilda utsattheter och försämrade livsvillkor som måste synliggöras och åtgärdas. 

Implementering 

Erfarenheter av utvärdering av program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och 
uppföljningen av hbtq-planen visar att genomförandet av program och plan är väldigt bristfällig. 
Vackra mål och åtgärder har formulerats och staden visar upp dessa dokument som viktiga framsteg i 
MR-arbetet, men i realiteten genomförs inte det som har beslutats. Resultatet av detta har blivit att 
stora delar av civilsamhället inte längre har förtroende för att samverkan med staden har någon positiv 
effekt för deras målgrupper. I arbetet med genomförandet av plan för insatser mot rasism blir det helt 
förödande om detta mönster upprepas. De som ansvarar för genomförandet av planen måste finna 
vägar för att faktiskt genomföra planens insatser. 

Avslutning 

Rasistiska strukturer genomsyrar samhället sedan lång tid tillbaka och skapar mycket ojämlika 
livsvillkor inom befolkningen. Detta syns tydligt i vår segregerade stad. Det är hög tid för staden att ta 
ett samlat grepp för att motverka dessa strukturer. I en tid med en oroväckande utveckling av ökad 
rasistisk mobilisering är detta särskilt angeläget.  
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Ett samordnat, strategiskt och effektivt arbete mot rasism måste vara mycket långsiktigt. Denna plan 
sträcker sig till 2023, men stadens systematiska arbete mot rasism måste ständigt fortgå och utvecklas. 

GRF kommer följa det kommande arbetet och deltar gärna i det fortsatta arbetet framåt. 

GÖTEBORGS STADS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR 

 

Bilagor: 

1. PU GRF 20122019-09-10 
 

Protokollsutdrag remittenter 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 2019-09-10 

 

§39 

Remiss ”Göteborgs Stads plan mot rasism” 

Den av rådet utsedda arbetsgruppen för besvarande av remissen har lämnat ett förslag till yttrande som 
varit utsänt med kallelsen. 

Beslut 

Rådet antar förslaget till yttrande. 

Företrädare för de politiska partierna deltar inte i beslutet. 
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Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 
Remiss svar till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 

Av Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten Romer 

Det strategiska rådet för den nationella minoriteten romer har analyserat och läst dokumenten och 
härmed kommit överens om en slutgiltig version till remiss svaret. Denna arbetsgrupp består av 
följande ledamöter: 

– Ingrid Schiöler 

– Janetta Milanson 

– Rami Raim 

– Richard Magito Brun 

– Django Taikumer 

– Diana Nyman    

 

Vi i arbetsgruppen har diskuterat några punkter vid möten, samt på annat sätt delat med oss av våra 
synpunkter och åsikter. Efter att vi har läst och fördjupat oss i TU, bilaga 1 och bilaga 2 så kommer 
här den presentation vi har samlat oss kring. Vi hoppas att den ger ett bredare perspektiv och att den 
kan hjälpa till att fylla ut vissa detaljer mer noggrant, där information, kunskap och upplysning kan 
nyttjas och tilläggas. 

I tjänsteutlåtandet (TU) finns inget mer att påpeka än att den information som framkommer på sid. 4. 
Den nationella strategin för romsk inkludering nämns men informationen blir missledande för 
majoritetssamhället när arbetet mot antiziganism redan är i en process med arbetet kring inkludering 
(främst nationellt och inom EU). I det stycket bör man förtydliga och lyfta fram att strategin är en 
förstärkning av minoritetspolitiken och man bör hänvisa till Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer. Man bör påpeka att Romano center i väst (RCV), tillsammans med de romska 
brobyggarna är en viktig resursförstärkning. Men det är också viktigt att romska och resande 
organisationer inom det fristående civilsamhället ges förstärkta resurser. Detsamma gäller 
organisationer som arbetar mot diskriminering.   

I bilaga 1, på sid. 5 under rubriken Koppling till beslut i kommunstyrelsen lyfts det fram att Levande 
historia är idag en verksamhet på Stadsledningskontoret med fokus på bl. a Förintelsen. På Levande 
historias hemsida står det även om romernas förintelse. Det finns där tydlig information kring romers 
utsatthet i Förintelsen till skillnad från det som finns med i texten på sid. 5  

Något som vi i arbetsgruppen finner felaktigt på sid. 5, är att kommunstyrelsen (2018- 06- 20 §597) i 
enlighet med Stadsledningskontoret tog ett beslut om att fokusera på två delar i arbetet mot 
antisemitism. Den ena gäller kunskapshöjande, främjande och förebyggande insatser i skolan genom 
förankring av frågorna i grundskoleförvaltningen och stöd till lärare. Den andra fokuserar på fortsatt 
stöd för att utveckla metoder och modeller. I och med att romer också var offer i Förintelsen så borde 
förslaget till insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot antisemitism, även involvera, 
inkludera och ange arbetet mot antiziganism som benämning och verktyg i denna satsning.  

Att inte ha kunskapshöjande, främjande och förbyggande insatser i skolan om antiziganism, är inte 
bara ett icke- erkännande utan även en förnekelse av romernas del i förintelsen. Det finns beräkningar 
av antalet offer bland romer och resande (”zigenare”) på mellan 1 och 2 miljoner. Det är en väldigt 
stor del av Förintelsens offer. En av Levande historias största uppgifter är att utifrån historiska 
erfarenheter, stödja satsningar för skolning av ungdomar i demokratiska och jämlika syften om olika 
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utsatta grupper, samt att upplysa om brott mot mänskligheten som skett och sker under olika politiska 
system. En korrekt historisk bakgrund är nödvändig. Som grundläggande bashistoria skall även romers 
och resandes historia involveras i sådana sammanhang för att kunna skapa bättre förutsättningar för 
alla i samhället och mer rättvisa, samt ett erkännande åt alla de grupper som varit utsatta.  

På sid. 10 under rubriken nationell strategi för romsk inkludering upprepas återigen liknande 
information som i TU. I denna del skulle det kunna tilläggas att planen bygger på vidare dialog med 
civilsamhället, där strategin utvecklas till att faktiskt kunna nå sina mål. Det går även bra att nämna 
Rådet som samarbetsorgan. Det finns bra information i texten, men den skulle kunna uppdateras och 
fyllas ut lite mer. Att ange den faktiska funktionen med strategin kan vara en fördel. Att utöver det 
teoretiska försöka klargöra hur det praktiska skall gå till. En kommunal handlingsplan för romsk 
inkludering skulle säkerställa arbetet med strategin och förtydliga dess funktion i samhället bättre. 
Insatser och mål till arbetet mot antiziganism och diskriminering.   

I bilaga 2, Från Dolt till Synligt presenteras en lägesbild av minoriteters erfarenheter och upplevelser 
av rasism i form av intervjuer baserat på ett fåtal individer. I sid. 5 under rubriken 2. Utgångspunkter: 
Rasism(er) beskrivs romers situation som mycket enklare än vad den egentligen är. Återigen lämnas 
felaktig information gällande romers utsatthet i Förintelsen. Det står att judar som grupp har en 
historia av utsatthet för rasism. Förintelsen kan ses som det historiskt största uttrycket för 
antisemitism. Det nämns sedan att romer är en minoritet med en egen historia, likt den judiska gruppen 
men inget mer? Och att den under historiens gång har utsatts för tvångssteriliseringar vilket främst 
berör den resande gruppen. Vidare att påtvingad assimilation är det som påverkat romernas 
förutsättningar i dagens samhälle. Förintelsen var åtminstone något som bör nämnas för romers del, 
men det finns även mer övergripande ingrepp mot den romska gruppen som kan påpekas för att ge en 
mer rättvisande och realistisk version av verkligheten i ett sådant stycke. Ett exempel är att nämna att 
det var ett inreseförbud för zigenare år 1914- 1954 där alla romer (utom resande) förbjöds att resa både 
in och ut ur landet på grund av de båda världskrigen. Informationen i texten stämmer för övrigt, men 
är inte komplett och erkänner inte att även romer var offer i Förintelsen.   

Den nationella minoriteten romers historia är mycket komplex och kunskapsläget om dess utsatthet är 
mycket fragmentariskt. Minoriteten romer är idag uppdelat i fem undergrupper (svenska, 
utomnordiska, finsk-romska, nyanlända och resande). Det är en grupp som omfattar både de kristna 
och muslimska trosriktningarna. Romer finns i nästan alla religioner. Det är mycket kontrast inom 
gruppen med olika bakgrunder, förutsättningar och möjligheter. Detta gör det svårare för samhället att 
nå ett gemensamt mål.    

På sid. 23 under rubriken Synliga minoriteter löper större risk att utsättas för rasism där har man 
utifrån berättelserna påpekat att afrosvenskar och slöjbärande muslimer är minoriteter som visuellt 
avviker från den majoritetssvenska normen. Gruppen afrosvenskar kännetecknas av sin hudfärg. 
Gruppen slöjbärande muslimer kännetecknas av slöjan. Bland romer finns både ljusa och mörkhyade 
personer. En del kvinnor bär en sjal på huvudet, en så kallad ”Diklo”. En del romska grupper har 
visuellt avvikande detaljer. Bland annat bär de finska romerna traditionella romska dräkter i sin 
vardag, vilket gör att de drabbas av fördomar och diskriminering i sin vardag. Alla som tigger utanför 
butiker och portar i staden, framstår som romer. Detta är en stereotyp bild som finns ute i samhället. 
Det är något som absolut måste läggas till i ett sådant sammanhang. Stycket bör uppdateras så att 
läsarna får korrekt bild av romers hela situation. För att kunna erbjuda en tydlig bild av situationen bör 
dessa detaljer rättas eller läggas till. 

Något som är ett genomgående drag i hela förslaget till plan mot rasism är den fullständiga frånvaron 
av insikten att Göteborgs stad själv under en lång tid varit ansvarig för upprätthållandet av rasismen 
mot romer och resande. Staden har varit en verkande part i diskriminering och rasism. Det har skett 
genom aktiv medverkan till tvångssteriliseringarna vid de tidigare kommunala sjukhusen, genom 
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nedvärdering och tystnad i skolundervisningen om stadens romer och resande. Det har också skett 
genom stadens omfattande engagemang för familjesplittring och tvångsplacering av barn. 

Denna form av långvarig institutionell strukturell rasism i offentlig regi är en väsentlig orsak till den 
skadliga marginaliseringen av romer och resande – som fortfarande ställer dessa grupper i ett tydligt 
underläge i samhällslivet. En plan mot rasism måste öppet klarlägga stadens ansvar för 
vidmakthållandet av rasism och diskriminering mot den nationella minoriteten romer. Det bör också 
påpekas att stadens praktiska agerande fortfarande präglas av okunnighet och nonchalans inom både 
skola, socialtjänst och andra kommunala verksamhetsområden.  

Länkar som är användbara: 

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen 

RCV attityd undersökning            

 

 

 

  

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen
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Göteborgs Stads sverigefinska råd 
 

Från: Göteborgs Stads sverigefinska råd 

Till: Ida Rosell, handläggare TU 0362/18 Utfärdat 2019-04-03 

Ärende: Remittering av Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 

 

Vänligen se nedan Göteborgs Stads sverigefinska råds svar för remiss gällande Göteborgs Stads plan 
för insatser mot rasism. 

Utdrag från protokollet, Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska minoriteten 2019-09-23 

 

Punkt 9b i dagordningen: Remiss Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 

 
Efter diskussionen kommer rådet fram till följande svar: 
Rådet håller med andemeningen i förslaget. Vi vill dock särskilt påpeka att sverigefinnar och 
tornedalingar inte ens nämns där. Våra grupper bör absolut lyftas upp i planen. Eftersom 
tidsramarna är för knappa avstår rådet från ytterligare kommentarer.   
 
Denna punkt justeras och protokollsutdraget ska skickas in som rådets remissvar. 
 
 
Vid protokollet: 
Ella Turta    Merja Heed 
Vice ordförande,   Sekreterare 
Göteborgs Stads sverigefinska råd 
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Göteborgs Stads pensionärsråd 
Yttrande – plan för insatser mot rasism 2020-2023 

Beslut 

Göteborgs Stads Pensionärsråd beslutar att tillstyrka planen och vill lämna följande kommentarer. De 
politiskt tillsatta ledamöterna deltar inte i beslutet. 
Remissen 

Stadsledningskontoret har tagit fram en plan för insatser mot rasism 2020-2023. Planen utgår ifrån de 
roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och 
samhällsaktör. Den syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, 
lagstiftning, nationella strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp kring arbetet 
mot rasism samt skapa förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en 
stad fri från rasism. Under workshops har stadens utvecklingsområden och önskvärda förflyttningar 
som förväntas bidra till det övergripande målet att Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, 
strategiskt och effektivt arbete mot rasism identifierats. 

Kommentarer 

Rådet anser att planen är välskriven och genomarbetad, men menar att det ställs höga krav på staden så 
att planen inte blir en skrivbordsprodukt.  För att skapa skillnad behöver samhället lägga fokus på att 
skapa förutsättningar och möjligheter för att förändra värderingsgrunderna i samhället. Det behöver 
exempelvis bli naturligt med kunskapspåfyllning och diskussion om mångfalden i staden bland t.ex. 
både äldre och arbetstagare inom äldreomsorgen. Rådet menar att inte enbart utbildning och 
information behövs, utan samhället och staden måste skapa möjlighet till möten utifrån mångfald på 
ett naturligt sätt. Ett exempel kan vara Göteborg 400 år.  

 
 

GÖTEBORGSSTADS PENSIONÄRSRÅD 
goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se 

  

mailto:goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se
mailto:goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se
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Goteborgs Stads HBTQ-råd 
Yttrande över remiss gällande Göteborgs stads plan för insatser mot rasism 2020-2023, Dnr 
0362/18 

 
Göteborgs Stads HBTQ-råd tillstyrker plan för insatser mot rasism, men har tillägg i form av 
kommentarer, synpunkter och förslag på insatser vi önskar inkluderas i slutversionen.  

Inledning 
Göteborgs stads HBTQ-råd är ett normkritiskt råd. Våra synpunkter bottnar alltså i ett makt- och 
normkritiskt perspektiv, vilket innebär att ta hänsyn till flera samverkande maktstrukturer i samhället. 
I det här yttrandet ligger fokus på hur normer om kön och sexualitet samverkar med normer om 
hudfärg, religion och etnicitet. Detta för att lyfta fram komplexiteten i människors liv. Livsvillkor och 
samhällsgrupper ska inte enbart reduceras till ett ”perspektiv” som ska adderas inledningsvis utan vi 
önskar se ett intersektionellt perspektiv genom hela planen.  
 

Generella kommentarer 
Det är glädjande att se att Göteborgs stad har ansökt om medlemskap i ECCAR då detta blir ytterligare 
en kvalitetsstämpel i uppföljningen av planens insatser.  
 
Utgångspunkterna och flera av de föreslagna åtgärderna i planen bedömer vi är relevanta och 
genomförbara. Vi ser dock att några formuleringar behöver bli tydligare, förslag förklaras och/eller 
saknas och att planen som helhet behöver bli skarpare. 
Planen har ett övervägande stort fokus på utbildningsinsatser vilket förstås är viktigt. Vi vill dock 
påminna om att strukturer som är rasistiska inte enbart kan utbildas bort utan arbetet behöver också 
utmana hierarkier genom omstrukturerande åtgärder. 

På senare tid har vi sett en tendens där högerpopulistiska aktörer utnyttjar HBTQ-frågor för att 
framställa invandrare som intoleranta och förtryckande. Syftet är att framställa en föreställd svenskhet 
som öppen och fri från homo- och transfobi medan ansvaret för en strukturell trans- och homofobi 
skjuts över på grupper som framställs som icke-svenska (‘In Sweden, girls are allowed to kiss girls, 
and boys are allowed to kiss boys’: Pride Järva and the inclusion of the ‘LGBT other’ in Swedish 
nationalist discourses’, Katharina Kehl 2018). 
 
Fenomenet att ställa marginaliserade grupper mot varandra är en vanligt förekommande rasistisk 
retorik. En konsekvens av detta är att icke-vita grupper eller organisationer därför straffas hårdare av 
samhället om de exkluderar perspektiv eller målgrupper. Vi ser att det därför behöver göras strategiska 
överväganden kring vilka som ska ingå i exempelvis de föreslagna referensgrupperna och nätverken.  
 

Övergripande målformulering 

Den övergripande målformuleringen Göteborgs Stad strävar mot ett samordnat, strategiskt och 
effektivt arbete mot rasism signalerar att det är en plan för internt förvaltningsarbete snarare än ett 
arbete som är ska komma alla till gagn, invånare och medarbetare. Ordet ”strävar” är också för vagt. 
De centrala planerna i staden behöver vara tydliga och skarpa och inte lämna för mycket utrymme för 
tolkning eller utrymme att inte göra tillräckligt. Därför bör formuleringen i det övergripande målet 
innehålla ”ska”. Vi skulle helst se en övergripande målformulering som faktiskt skildrar ”önskat läge”, 
exempelvis att våra organisationer ska ha nolltolerans mot och/eller aktivt motverka alla former av 
rasism. 
 

Synpunkter på befintliga åtgärder 

Insats 1.3 Bidra till ett inkluderande synsätt i stadens utveckling och lokala beslutsfattare 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1363460717748621
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1363460717748621
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Tillitsskapande insatser är av största vikt när misstron till samhällsinstanser ökar och vi anser att det är 
bra att en sådan insats är med i planen. Denna insats är dock för diffust formulerad, särskilt meningen: 
”Delaktighet kan förstås som att våga ta risken att engagera sig i en relation med andra och inflytande 
som att våga ta risken att låta oss påverkas av andra.” Även om meningen återfinns i en studie (Stina 
Hansson, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, 2018) blir meningen tagen ur sin 
kontext. Att löst skriva att delaktighet handlar om att ta risker att engagera sig och påverkas av andra 
utan att ett maktperspektiv signalerar att alla relationer jämbördiga och att alla, oavsett vilka 
förutsättningar du har, bara behöver våga lite för att bli delaktiga. Detta kan förstås som en 
maktblindhet och snarare reproducera rasism. 

Meningen ”Delaktighet från olika grupper” är även den för generellt formulerad. Kan det säkerställas 
att dialogerna är inkluderande även för hbtq-personer som utsätts för rasism? Förslagsvis bör 
diskrimineringsgrunderna även beaktas här. Generella beskrivningar lämnar för stort 
tolkningsutrymme och utmanar inte strukturer som ger ojämlika förutsättningar för olika grupper att 
delta.  

Vi ser en risk i att dialogerna ska vända sig till ledare inom det lokala samhället. Det kan medföra att 
personer och organisationer med starkt mandat eller makt får plats på bekostnad av mindre 
grupperingar och organisationer.  

Insatserna 2.6-2.9 under delmål 2: Göteborgs stad synliggör, uppmärksammar och agerar mot rasism 
som arbetsgivare och servicelämnare så väl som demokrati och samhällsaktör 

När utbildningar i syfte att motverka rasism tas fram bör dessa ha ett intersektionellt perspektiv. De 
som drabbas av rasism drabbas inte på samma sätt eftersom rasistiska strukturer samverkar med andra 
begränsande strukturer och skapar komplexa situationer för personer som bryter mot flera normer. 
Hbtq-personer som riskerar att utsättas för rasism kan hamna i situationer med stadens verksamheter 
där brist på förståelse för komplexiteten gör att de faller mellan stolarna. Hur ser t ex möjligheten ut att 
delta i ett dialogmöte för en transperson som är asylsökande eller tillståndslös?  
 

Särskilt under avsnittet ”Agera” behöver insatser återspegla den komplexiteten som återfinns i 
samhället. När vi formar nätverk bör vi fundera över vilka som ska ingå i dem, annars riskerar vi 
återskapa andra begränsande normer som hetero- och cisnormer.  
 

Insats 2.12 Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsarbete 

Det är väldigt positivt att planen riktar insatser till skolan då mycket av barns och ungdomars attityder 
och värderingar påverkas av skolmiljön, elever och personal. Denna insats har många fina och 
hoppingivande formuleringar. Vi ser dock att insatsbeskrivningen behöver bli tydligare, ha ett 
maktperspektiv samt bli lättare att följa upp. ”Tydligare fokus” är för vagt formulerat. Insatser i skolan 
bör även ha postkolonialt perspektiv, för att inte riskera bli historielösa i förståelsen av vår samtid. När 
staden inte tydliggör utifrån vilket perspektiv som insatser ska utformas så finns det risk att 
värdegrundsarbetet får ett toleransperspektiv, alltså normavvikare ska tolereras och godkännas av 
normföljare.  

Förslag på ytterligare åtgärder 

Planen innehåller generella insatser som inbegriper alla nämnder och mer konkreta åtgärder som ska 
utföras i särskilda förvaltningar. Denna blandning är bra men vi hade önskat mer konkreta åtgärder. 
Här följer några ytterligare generellt beskrivna förslag på åtgärder: 

1. Generella utbildningar till alla medarbetare 

Insatsen 2.2 Vidga Normen är en insats som vi är positiva till. Den fokuserar dock mestadels på 
interna strukturer vilket förstås är en förutsättning för att sedan kunna vara tillgängliga i mötet med 
invånare. Utbildningsinsatser av generell art som återfinns i planen är riktade mot chefer, nyanställda 
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och nyckelpersoner - men vi saknar insatser som handlar om att erbjuda alla medarbetare i staden 
generell kunskapshöjning.  

2. Råd mot rasism 

Inrätta ett råd under kommunstyrelsen för personer som utsätts för rasism i likhet andra råd. Detta för 
att säkra en långsiktig, antirasistisk, rådgivande och granskande instans inom Göteborg stad. 

3. Insatser som är för invånare som riskerar att utsättas för rasism 

Att arbeta fram rutiner för hur en rasistisk kränkande behandling ska hanteras i stadens verksamheter 
är viktigt. Vi saknar dock en riktad en insats som inte bara är reaktiv, d v s efter att kränkningar skett. 
Vi ser gärna även att insatser som är av förebyggande och stöttande karaktär finns med i planen. Det 
kan handla om att erbjuda resurser som handledning, lokaler eller ekonomiska medel för personer att 
organisera sig själva eller på andra sätt stötta gruppers egenmobilisering. 

4. Insats mot våldsbejakande högerextremism 

Vi ser hur rasistiska och nazistiska organiseringar växer i Sverige och hur hbtq-personer och personers 
som rasifieras blir utsatta för våld och hot gång på gång i det offentliga rummet och inom stadens 
verksamheter.  I en plan för insatser mot rasism bör detta adresseras. Det vore önskvärt med en insats 
som inte enbart handlar om att arbeta för alla människors lika värde utan även innehåller beskrivningar 
om att arbeta mot våldsbejakande högerextremism. 

 
Avslutning 
Det är hög tid att Göteborgs stad agerar mot alla former av rasism. Planen är ett första steg i rätt 
riktning. Vi hoppas att insatserna genomförs och kan följas upp på ett tillfredställande sätt. Att hantera 
motstånd och överkomma hinder tillhör implementeringsarbetet. Denna plan bör dock ha en särskild 
beredskap för detta med tanke på vår rasistiska samtid. Till sist vill vi tillägga att planen även borde ha 
som mål att få in tydligt antirasistiskt perspektiv i Göteborg stads arbete med ”Jämlikt Göteborg”. 
Göteborg Stads HBTQ-råd kommer följa det kommande arbetet och deltar gärna i det fortsatta arbetet 
framåt. 
Protokollsutdrag  

Göteborgs Stads HBTQ-råds möte 2019-09-19 

 

§ 19:61 Remiss – Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 

Berit Larsson säger att hon tycker att rådet ska tillstyrka remissen – även om hon tycker 
att det behövs tillägg. Berit Larsson får medhåll av Tanya Charif och Pia Emanuelsson - 
med medskicket att planförslaget kan och bör vässas vad gäller normkritik och 
intersektionalitet. 

Andréa Thibault jämför planen mot rasism med hbtq-planen och tycker att hbtq-planen 
är mer konkret vilket är att föredra. Det finns ett väldigt stort fokus på utbildningar i 
planförslaget, konstaterar Andréa Thibault, men egentligen handlar det om att 
nödvändiga attitydförändringar behövs. 

 

Carin Apelmo tycker att det är olyckligt att arbete mot rasism tenderar att betraktas som 
särsatsningar istället för en självklar del av stadens arbete med aktiva åtgärder – alltså 
något som inte är valbart. 
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Tanya Charif tycker att planen skulle kunna vara skarpare när det gäller konkret 
förändringsarbete – så att verksamheterna, t ex skolor, får något att ta spjärn mot när de 
vill arbete mot rasism. 

Stadens begränsade budgetutrymme tas även upp av flera ledamöter i rådet. Carin 
Apelmo konstaterar att trots att det handlar om omfattande strukturella problem så ska 
allt lösas inom befintlig budget. 

I tider av nedskärningar är risken stor att frågor som den här får stryka på foten, 
konstaterar flera ledamöter samtidigt som det understryks att det borde vara självklart 
att alla medarbetare i staden levererar likvärdig och icke-diskriminerande service. 

 

Andréa Thibault tycker att det är en brist att det bara finns samråd för nationella 
minoriteter i staden och inte ett råd som arbetar antirasistiskt. 

Tanya Charif vill att de farhågor som uppmärksammats på senare år med 
homonationalism adresseras i HBTQ-rådets remissvar. 

Beslut: Rådet beslutar att tillstyrka remissen med de tillägg som formuleras utifrån 
ovan förda diskussion. Adam Alian, Tanya Charif, Andréa Thibault och Pia 
Emanuelsson utses att som arbetsgrupp formulera HBTQ-rådets svar. 

OBS! De politiska representanterna i rådet deltar inte i beslutet. 

 

 

Göteborg 2019-09-19 

 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
Göteborgs Stads HBTQ-råd. 

Rätt utdraget betygar i tjänsten: 

 

Anna-Carin Jansson 

Avdelningen Mänskliga rättigheter 

Stadsledningskontoret 

Tfn: 031-368 06 27 

 

 
 
  



114 
 

Externa aktörer 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Polisregion Väst 

 
 
Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism. Från ord till handling. 

 

 

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i planen? Om 
ja- vilka och motivera varför. 
 

Polismyndigheten anser att planen är omfattande och ambitiös, en utgångspunkt som är 
nödvändig för ett långsiktigt och hållbart arbete för att motverka rasism och diskriminering. 
Inga delar bör strykas ur planen. 

 

 

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja- 
föreslå vilka och motivera varför. 
 

Polismyndigheten har inga ytterligare områden som bör inkluderas. 

 

 

3. Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå 
planens mål? Om inte, vad saknas? 
 
- 

 

4. Värdera resursåtgången för insatserna utifrån Stadsledningskontorets bedömning i 
tjänsteutlåtandet. 
 
- 
 

Elin Vikström 

 

Tel: 010-56 51517, 0725-175430 

Elin.Vikstrom@polisen.se 
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Civilsamhällesorganisationer 
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Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering 
Remissvar på Göteborgs Stads förslag på plan för insatser mot rasism 2020-2023 

Göteborgs rättighetscenter- mot diskriminering (GRC) lämnar härmed sina synpunkter på ovanstående 
remiss. 

Om Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering 

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå för västra 
Sverige. GRC verkar för alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet, religion 
eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller ålder. Vår vision är ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från 
förtryck, fördomar och diskriminering. 

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering. GRC 
håller även utbildningar, deltar i samhällsdebatten och bildar opinion om likabehandling och 
diskriminering. GRC arbetar genom att synliggöra samhällsnormer som skapar diskriminering, samt 
även genom att visa hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra. 

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering är en ideell förening uppbyggd av flera 
medlemsorganisationer. Enskilda personer kan också bli stödmedlemmar. GRC får ekonomiska bidrag 
från Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Inledning 

Inledningsvis vill vi säga att vi tycker det är bra att staden, genom att ta fram en plan för insatser mot 
rasism, visar att den tar frågan om rasism på allvar. Rasismen påverkar hela livet för en stor del av 
Göteborgs stads invånare på en daglig basis och är inget som endast uppstår i enstaka situationer för 
enstaka personer. Rasismen har inte uppstått ur tomma intet, utan är något som påverkat stadens 
strukturer och arbete för dess invånare sedan staden grundades. 

För att förstå rasismens mekanismer behöver en därför ha ett historiskt perspektiv på hur vi har sett på 
varandra som människor. Föreställningar om våra nationella minoriteter och även nya minoriteter 
frodas och finns än idag. Det påverkar det dagliga arbetet hos stadens medarbetare utan att det känns 
vid. 

Ett exempel på hur sådana föreställningar kan ta sig i uttryck är stadens hantering av det kulturella 
evenemanget Burka Songs 2.0. GRC kommenterade stadens hantering av ärendet genom flera 
skrivelser till Kommunstyrelsen där vi skrev att ”vi ser att den strukturella diskrimineringen av 
muslimer i samhället idag förstärks när staden, istället för att föra samtal med berörda parter, baserar 
sina beslut på GP:s och andras påståenden och tyckanden som spär på islamofobin”. Vi tycker att 
hanteringen av remissinstanser för denna remiss återigen aktualiserar våra kommentarer om detta. 

Att stadens ledande politiker fattar beslut om att studieförbundet Ibn Rushd ska tas bort från listan på 
remissinstanser, enbart baserat på påståenden, är väldigt allvarligt och ett exempel på hur snabbt det 
går att misstänkliggöra en organisation som arbetar med och för en målgrupp som dagligen blir utsatta 
för rasism. 

Ibn Rushd har funnits som ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan 2008. För 
att få en fördjupad bild av studieförbundets verksamhet gav Folkbildningsrådet Erik Amnå, professor i 
statskunskap, i uppdrag att undersöka verksamheten i förhållande till Folkbildningsrådets 
demokrativillkor. Detta mynnade ut i rapporten ”När tilliten prövas”. 

I rapporten skriver Erik Amnå: ”Ibn Rushds lämplighet som bidragsmottagare har ifrågasatts i 
etablerad dagspress, riksdagen och offentliga myndigheter. I sociala medier har det pågått en klappjakt 
på hela ”Ibn Rushd-sfären”. Ibland har retoriken haft en otvivelaktig islamofobisk karaktär. Den 
polariserade debatten har ofta paralyserat Ibn Rushd så att det haft svårt att ta till sig även de sakliga 
och rimliga delarna av kritiken.” 
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Han skriver vidare också att: ”folkbildningens syften motarbetas om människor inte inbjuds till 
jämlika, öppna möten där även tabubelagda teman och åsikter får utmanas i kritiska konfrontationer 
med motsatta idéer. I stället för frigörelse skapas inlåsning”. 

Beslutet att ta bort Ibn Rushd som remissinstans fattades innan denna rapport publicerades. Vi tror inte 
att ett sådant beslut hade fattats på samma sätt om det hade gällt t ex ett kristet studieförbund. För oss 
blir detta ett tydligt exempel på hur rasistiska föreställningar påverkar stadens förhållningssätt till 
dessa frågor. 

För att den föreslagna planen skall få önskad effekt krävs en tillit från staden gentemot dess invånare, 
men också tillit från stadens invånare gentemot staden. Hanteringen av remissinstanserna för denna 
plan motarbetar planens syfte och gör det svårt att genomföra de föreslagna aktiviteterna på ett sätt 
som faktiskt kommer att komma planens målgrupper till gagn. 

Remissvaret 

GRC tycker att planen är lite ytlig. Den ger inte uttryck för en djupare förståelse för rasismens 
mekanismer. Den är också skriven utifrån ett organisatoriskt perspektiv, inte ur ett individperspektiv 
och tar inte heller hänsyn till stadens egna ansvar i situationen. 

De utsatta grupperna beskrivs i planen som ett objekt som staden behöver göra något åt, snarare än 
personer som staden vill skapa tillit till och ha en dialog med. Som planen är skriven idag osynliggörs 
också grupper som utsätts för rasism på andra sätt än det som planen beskriver. 

Det kommer krävas kontinuerliga kunskapshöjande insatser kring rasismens olika uttryck och 
samband för att staden skall kunna ta sitt ansvar fullt ut. Vi ser att det finns rasistiska föreställningar i t 
ex socialtjänsten och skolan som gör att personer behandlas på ett diskriminerande sätt av 
tjänstepersoner som tycker att de följer stadens riktlinjer och värderingar. De normer som finns i vårt 
samhälle idag påverkar t ex stadens definition av bra föräldraskap och familjesammansättning.  För att 
komma åt dessa strukturer kommer det krävas kontinuerligt stöd för reformverksamhet i de olika 
förvaltningarna. 

Staden behöver också beakta permanenta missförhållanden som finns idag, även om det inte 
förekommer några anmälare. Personer som utsatts för rasism under hela sitt liv, har ofta låg 
anmälningsbenägenhet då de inte ser någon poäng i att anmäla. Det har inte gjort någon skillnad för de 
hittills, snarare tvärtom. De har heller ingen tillit till att staden vill hjälpa dem. I många fall har 
rasismen blivit så vanlig att de inte ens reflekterar över att de är utsatt för rasism, de kanske t o m 
upprätthåller vissa strukturer och föreställningar då det är det enda de vet. 

Aktiviteterna i planen förutsätter att samverkan mellan stadens verksamheter och civilsamhället skall 
fungera bra. För att ett sådant arbeta skall fungera krävs det tillit från båda håll. Planen saknar helt 
tillitsskapande aktiviteter och riktade insatser som betyder något för civilsamhället. Sådana insatser 
behöver genomföras innan planens föreslagna aktiviteter kan startas.  
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Sammanfattning 

Vi tycker det är positivt att staden tar ett helhetsgrepp och visar på en intention att  vilja förbättra för 
de grupper som är utsatta för rasism på olika sätt i samhället. Vi tror dock att för att det skall bli 
verklighet krävs ett ordentligt grundläggande arbete där tillit mellan staden och civilsamhället som 
företräder berörda grupper skapas. När den tilliten har ökat kan staden samverka på ett konstruktivt 
sätt med dessa organisationer och därigenom genomföra planens aktiviteter på ett mer hållbart sätt. 

Överlag tycker vi att de berörda målgrupperna bör göras mer delaktiga i arbetet som berör dem.  

GRC tillstyrker att staden behöver en plan för insatser mot rasism, men staden måste själva förstå att 
staden själv skapar rasism i varje ögonblick. Utan den självinsikten kommer planen inte få önskad 
effekt. Vi ser gärna att vi får vara delaktiga i utvecklandet av planen. 

 

Göteborg 2019-10-08 

 

Annika Lindström, Verksamhetsledare 
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering 
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Neutrala ungdomsföreningen 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument 
beskriva hur de vill realisera den 
politiska viljan. Inom Göteborgs 
Stad gäller de styrande dokument 
som antas av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen 
verksamhet. Kommunfullmäktiges 
budget är det övergripande och 
överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. 
De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det 
ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter 
och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie 
beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för 
förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, 
kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar 
och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi inte arbetar i 
enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syfte och mål med denna plan 
Syftet med denna plan är att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning 
samt nationella strategier och planer stärka Göteborgs Stads arbete mot rasism. Planens delmål och 
insatser ska skapa förutsättningar för ett samordnat, systematiskt och effektivt arbete som främjar lika 
rättigheter och möjligheter och tar avstånd från alla former av rasism. 

Planen har ett övergripande mål och två delmål som anger fokus och riktning för arbetet. Delmålen 
driver på ett arbete som främjar måluppfyllnad av det övergripande målet. Det övergripande målet är: 

• Göteborg är en stad fri från rasism 

Delmålen är: 

• 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  

Vem omfattas av planen 
Planen gäller för alla nämnder och styrelser med ett särskilt fokus på förvaltningar inom förskola, 
skola och utbildning. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2020 – 2023. 

Kopplingar till andra styrande dokument 
Styrande dokument Kopplingar till arbetet mot rasism Giltighet och 

fastställare 
Handlingsplan för arbetet 
med de mänskliga 
rättigheterna i Göteborgs 
Stad 

Slår fast att alla stadens verksamheter ska 
genomsyras av mänskliga rättigheter. 
Denna plan fokuserar på två strategiska 
huvudområden varav det första lyder: 
organisatorisk etablering med fokus på mänskliga 
rättigheter i processer för planering, budget och 
uppföljning. Och det andra: organisatorisk 
etablering med fokus på infrastruktur för 
kunskap, kompetens och lärande. Samtliga 12 
åtgärder i handlingsplanen bidrar till att 
förebygga och motverka rasism. Den 
kompetensplattform som lyfts kommer att utgöra 
ett kunskapsstöd samt kommunikationskanal för 
arbetet mot rasism. 

2016 – tillsvidare 
Beslutad i KF 
2016-05-18 

Göteborgs Stads plan för att 
förbättra hbtq-personers 
livsvillkor 

Belyser hbtq-personers specifika utsatthet. 
Innehåller insatser för ökad kunskap i 
normmedvetet arbetssätt vilket också skapar 
förutsättningar att arbeta mot diskriminering och 

2017–2021  
Beslutad i KF  
2017-01-26 
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rasism och inkluderar normer kopplade till ras, 
nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, 
religion och hudfärg. Medvetenheten om vilka 
normer som är rådande och som i vissa fall 
exkluderar målgrupper eller begränsar tillgång 
till rättigheter i respektive förvaltning, bolag, 
stadsdel och/eller verksamhet ger guidning kring 
vilka utvecklingsområden som finns och vad som 
bör prioriteras. 

Göteborgs Stads plan för 
jämställdhet 2019–2023 

 

Jämställdhetsplanen tar avstamp i en normkritisk 
analys där också andra diskrimineringsgrunder än 
kön tas i beaktande. Bland annat slår planen fast 
att ytterligare variabler bör läggas till för att 
tillämpa en jämlikhetsintegrerad planering-, 
budget- och uppföljningsprocess. 

2019–2023  
Beslutad i KF  
2019-01-31 

Göteborgs Stads riktlinje för 
medlemskap i European 
Coalition of Cities against 
Racism (ECCAR) 
 

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot 
rasism är också under perioden 2020–2023 
planen för stadens ECCAR-medlemskap. 
Vartannat år redovisar staden sitt arbete och 
resultat till en internationell styrgrupp och 
kommunstyrelsen. De första två redovisningarna 
till ECCAR sammanfaller med uppföljningen av 
denna plan.  

2019-tillsvidare 
Beslutat i KS  
2019-05-22 

Implementering och uppföljning 
Varje nämnd eller styrelse ansvarar för implementering genom att konkretisera planens insatser till 
förvaltnings- och verksamhetsnivå och därigenom möjliggöra genomförandet av insatserna. Planen 
pekar ut färdriktningen utifrån en nulägesbild och vad som ska göras genom insatserna. 
Stadsledningskontoret har en samordnande roll vid implementeringen och samordning av nätverk och 
referensgrupp inom sitt ordinarie uppdrag. Samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog under delmål 1 
utgör en grund för arbetet och implementeringen. 

De insatser som åligger respektive nämnd och styrelse ska tas omhand i ordinarie planering och 
uppföljning av verksamheten. Arbetet följs upp utifrån det förväntade resultatet och måluppfyllnad för 
delmålet. Stadsledningskontoret ansvarar för uppföljning av planen på en övergripande nivå. Många 
av insatserna syftar till att utveckla och skapa processer och rutiner för stadens arbete som arbetsgivare 
och servicelämnare. Därför lämpar sig en uppföljning efter två år som följer upp 
implementeringstakten och status på genomförbarheten av insatserna. När planens tidsperiod löpt ut år 
2023 kommer stadsledningskontoret att utvärdera stadens arbete i förhållande till måluppfyllelse, 
relevans och effekt. Utvärderingen ska ge vägledning i stadens fortsatta arbete mot rasism. 

Medlemskapet i ECCAR redovisas vartannat år till en internationell styrgrupp utifrån de tio åtaganden 
som staden har förbundit sig att jobba med. Den första redovisningen sker 2021. Detta blir en del av 
uppföljningen för denna plan som är av kvalitativ karaktär och där nätverk och grupper under delmål 1 
blir en viktig kanal för dialog och uppföljning. Uppföljningen syftar till att se hur implementeringen av 
de olika insatserna i planen fortskrider och vilka resultat som framgår. Den ska undersöka vad som 
möjliggjort implementeringen av insatserna, respektive hinder för att utföra dem. Erfarenheter och 
lärdomar kommer att rapporteras och spridas till kommunstyrelsen, referensgrupp, ansvariga nämnder 
och bolag samt som en del av redovisningen till den internationella styrgruppen för ECCAR.  
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Utgångspunkter för planen 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism ämnar belysa och förändra de strukturer och 
processer i den kommunala miljön som kan innebära en begränsning eller hinder för vissa att uppnå 
likvärdiga möjligheter. Grunden planen står på är internationella konventioner om mänskliga 
rättigheter och de lagar och principer som styr det kommunala uppdraget och som stärker det 
institutionella perspektivet som är planens utgångspunkt. För att kunna erbjuda alla medborgare 
likvärdig service och stadens medarbetare öppna och inkluderande arbetsplatser används en 
normkritisk analys. Istället för att fokusera på dem som anses som avvikande problematiseras 
exkluderande och – i vissa fall – diskriminerande strukturer. 

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott Samlat grepp och den 
lägesbild Från dolt till synligt (bilaga), som tagits fram under arbetet med denna plan är den 
problembild planens insatser utvecklats ifrån. 

Konventioner, lagbestämmelser och det offentliga uppdraget 
Kommuner svarar för en stor del av de samhällsuppgifter som direkt berör de enskilda medborgarna 
och har alltså stor betydelse för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Utifrån internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter och sitt demokratiska uppdrag ska kommunen säkerställa att 
alla människor får lika tillgång till sina rättigheter samt likvärdig service och bemötande. Sverige som 
stat har undertecknat och ratificerat en rad konventioner som har bäring på principen om icke-
diskriminering och att motverka rasism. Här kan nämnas ett urval. 

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 
• Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (1950) – inkorporerad i svensk lag 
• FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering (1969) 
• FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) 
• Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (1995). 

I och med ratificering ska den svenska lagen vara formad så att de mänskliga rättigheterna dagligen 
skyddas, förverkligas och främjas i och av det offentliga Sverige. Ansvaret för att konventionerna, och 
lagarna, efterlevs åligger staten och dess institutioner, från nationell till lokal nivå. Det handlar om 
förvaltningens förmåga att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna i det dagliga arbetet. 
Det är därmed de offentliga företrädarna och tjänstepersoner som utförare av service och beslut som 
berör invånarna som står i förgrunden. 

Grundlag och offentligt uppdrag 

Denna plan fokuserar på Göteborgs Stad som servicelämnare, arbetsgivare och samhälls- och 
demokratiaktör. Respekten för allas lika värde uttrycks både i 1 kap. 9 § regeringsformen om 
objektivitet och likhet inför lagen samt i 1 kap. 2 § om att det allmänna ska främja demokratins idéer 
och motverka diskriminering. Medarbetare i Göteborgs Stad är centrala för att förverkliga de 
mänskliga rättigheterna och efterleva principen om icke-diskriminering. Det handlar om efterlevnad av 
lagstiftning och principer som styr det offentliga uppdraget, förverkligande av internationella 
konventioner inom mänskliga rättighetsområdet och Göteborgs Stads medarbetar- och 
arbetsmiljöpolicy. 
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Diskrimineringslag, arbetsmiljölag och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Den lagstiftning som i denna plan är mest relevant att fokusera på är diskrimineringslagen 
(diskrimineringslag, 2008:567) och dess krav på aktiva åtgärder för att förebygga och motverka 
diskriminering samt arbetsmiljölagen (1977:1160). Diskriminering (direkt och indirekt), bristande 
tillgänglighet, trakasserier (inklusive sexuella), instruktioner att diskriminera och repressalier regleras i 
diskrimineringslagen. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv regleras däremot kränkande särbehandling och 
systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetsmiljölagen, föreskriften om systematisk arbetsmiljö (AFS 
2001:1) och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) reglerar skyddet för de nationella minoriteternas rätt till 
information, språk och kultur samt till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. 

Skollag och läroplaner 

Att motverka främlingsfientlighet och rasism är en självklar del i skolans uppdrag. I skollagen 
(2010:800) tydliggörs att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser. I läroplan (Lgr 11) framgår att skolan har ett uppdrag att motarbeta främlingsfientlighet, 
rasism och extremism samt motverka alla former av diskriminering och kränkningar. Skolan ska jobba 
både för den enskilde eleven och kollektivet. Därför behöver skolan arbeta både med normer och 
strukturer i sin organisation och med den enskildes attityder, förmågor och färdigheter. 

I förskolans läroplan (Lpfö 18) och målet om normer och värden framgår att förskolan ska ge varje 
barn förutsättningar att utveckla 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra, 
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i 

vardagen, 
• och respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

Samlat grepp mot rasism och hatbrott - nationell plan mot rasism, liknande former 
av fientlighet och hatbrott  

Under 2016 tog regeringen fram en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och 
hatbrott. Det övergripande målet för planen är ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism, 
liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige. Regeringen har identifierat fem strategiska 
områden som särskilt viktiga: mer kunskap, utbildning och forskning; förbättrad samordning och 
uppföljning; civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog; förstärkt förebyggande arbete på nätet; 
och ett mer aktivt rättsväsende. 

Insatser i Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism utgår bland annat från den problembild 
Samlat grepp tillhandahåller om rasism i dagens Sverige. Myndigheten Forum för levande historia har 
i uppdrag att samordna, följa och analysera arbetets utveckling. Den kunskap och utveckling som det 
nationella arbetet bidrar till blir en naturlig del att utgå ifrån i stadens arbete. I planen identifieras ett 
antal minoritetsgrupper som löper högre risk att utsättas för rasism. Dessa är: afrosvenskar, judar, 
muslimer, romer och samer. I Göteborgs Stad arbete mot rasism är förståelsen för att dessa grupper 
också har stora variationer i individer och behov inom respektive grupp en utgångspunkt. För att säkra 
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människors lika värde, rättigheter och möjligheter, ska arbetet bedrivas systematiskt och utgå ifrån ett 
normmedvetet arbetssätt för att förebygga diskriminering. Detta innebär att ständigt innefatta faktorer 
som kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck, ålder, socioekonomisk bakgrund samt var i staden någon bor eller verkar. 

Definition 

Rasism är uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt 
eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra 
och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt. Inom ramen för planen uppmärksammas 
särskilt afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Rasism kan ta sig 
uttryck i att såväl individer som grupper uppfattas som främmande eller oönskade i ett samhälle. 1 

Rasism är ibland öppen och uttalad och kan leda till brottsliga handlingar, som hatbrott och 
diskriminering. Rasism är ibland också mer dold och omedveten och skapar förhållanden som idag 
inte omfattas av till exempel diskrimineringslagen men som medför ojämlik fördelning av status, 
privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter för människor baserat på den identitet de tillskrivs och 
den grupp de antas tillhöra. I dagens samhälle växer det fram olika typer av rasismer som baserar sig 
på både fysiska särdrag men också sociala föreställningar kring kultur, etnicitet och religion. I denna 
plan lyfts rasismen som institutionell där fokus ligger på praxis och regelverk och på institutioner 
snarare än enskilda individer. En förståelse för hur rasism kan samverka med andra maktstrukturer 
beroende på situation och individen som utsätts i fråga är väsentlig i utformandet av insatserna. 

Lokal kunskap och medskapande processer 
FN:s princip om delaktighet samt utveckling av olika former för inflytande och medskapande är 
grundläggande för ett arbetssätt som genomsyras av mänskliga rättigheter. Invånarna ska ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande i de kommunala frågor som berör dem. Under processen med 
att ta fram en plan för insatser mot rasism har kunskap byggts kring problembilden tillsammans med 
de som har erfarenheter av rasism i kontakt med Göteborgs Stad. Dialog har förts med röstbärande 
organisationer och aktörer och en undersökning har genomförts där berättelser om olika former av 
rasism inom våra verksamheter eller i kontakt med medarbetare har beskrivits, dokumenterats och 
analyserats2. Vidare har tjänstepersoner från planens styrgrupp och arbetsgrupp samt från förvaltningar 
och bolag deltagit på workshops tillsammans med aktörer från det civila samhället, 
ungdomsfullmäktige och kommunstyrelsens råd för att identifiera utvecklingsområden och insatser till 
planen. För att skapa ytterligare förståelse för göteborgarnas upplevelser och erfarenheter av rasism 
bör ett medskapande arbetssätt bilda en utgångspunkt för nämnders och bolags fortsatta arbete. 

  

                                                           
1 Samlat grepp mot rasism och hatbrott - Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, Regeringskansliet (2016) 
2 Se bilaga 1 Från dolt till synligt – en lägesbild om minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som 
servicelämnare (2019) 
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Planen 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism utgår ifrån de roller där staden har rådighet att 
förändra, det vill säga som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. Planen ska 
utgöra en grund och en inriktning för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom de områden som 
Göteborgs Stad har identifierat som särskilt angelägna: systematiskt arbete där ansvar tydliggörs samt 
mer kunskap, fördjupad dialog och forum för samverkan med de som berörs. Med planen utformas en 
struktur för samordning och uppföljning som lägger grunden för ett långsiktigt strategiskt arbete. 

För att kunna sätta in rätt insatser för att ytterligare stärka arbetet mot rasism är det viktigt att skapa en 
djupare förståelse i samhället för den specifika rasism och diskriminering som invånare och 
medarbetare möter. Ett synliggörande av dessa förhållanden är nödvändigt för att kunna förbättra 
situationen. Under processen med att ta fram planen har det blivit tydligt att kunskapen i staden om 
hur det ser ut för olika grupper att erhålla likvärdig service, få ett likvärdigt bemötande och ha 
likvärdiga möjligheter i samhälls- och arbetslivet varierar. 

Vissa av insatserna handlar om att utveckla existerande processer och system utifrån ett antirasistiskt 
och normkritiskt perspektiv medan andra fokuserar på att påbörja ett arbete för att förebygga och 
motverka rasism samt främja inkludering. 

Delmål 1 - Göteborgs Stad involverar och inkluderar aktörer och grupper som berörs 
i arbetet mot rasism 
Nuläge 

Invånarnas tillit till förvaltningen och omvänt är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart arbete mot 
rasism tillsammans med, och inte för, de som är berörda. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
redovisade 2018 resultatet av en undersökning som fokuserar på kommuners arbete mot rasism. DO 
kan konstatera att kommunerna ofta saknar en definition av begreppet rasism och har inte heller en 
tydlig problembild utifrån vilken de planerar och genomför insatser. Det saknas också exempel där 
kommunernas samverkan med myndigheter och andra kommuner har ett uttalat syfte att motverka 
rasism. Den samverkan som sker med företrädare för civilsamhället med koppling till frågorna har 
sällan ett uttalat syfte att just motverka rasism. 

Rasism finns på alla nivåer i samhället. Den strukturella rasismen återspeglas därmed även i stadens 
organisation och i dess verksamheter. Regler, normer och etablerade handlingsmönster hos 
institutioner innebär en begränsning – och också ett hinder – för vissa att uppnå lika möjligheter som 
resten av samhället. Synliga och osynliga rasistiska strukturer får till följd att människor får olika 
tillgång till rättigheter och möjligheter, makt och inflytande på grund av andras medvetna eller 
omedvetna föreställningen om en individs grupptillhörighet. 

Inom stadens uppdrag som samhällsaktör är det en viktig princip att människor ska involveras i de 
beslut som påverkar dem. Det gäller olika beslut som rör exempelvis policyer, prioriteringar eller 
insatser. Särskilt viktigt är det att säkerställa att de grupper som planen identifierat som särskilt utsatta 
för rasism inkluderas på lika villkor utan diskriminering. Regeringsformen slår fast att den offentliga 
makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet 
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och värdighet. I den lokala demokratin är det därför viktigt att skapa processer som bidrar till tillit till 
den representativa demokratin och dess utövare3. 

I den nationella planen mot rasism Samlat grepp identifieras judar, romer och samer som särskilt 
utsatta för rasism. De har en lagstiftning som säkerställer deras rättigheter för inflytande i frågor som 
berör dem (lag 2009:724). Så långt det är möjligt ska Göteborgs Stad föra en strukturerad dialog i 
syfte att beakta deras synpunkter och behov i beslutsfattandet. Fortsatt inflytande över arbetet mot 
rasism ska säkerställas. 

Undersökningar visar att många av de grupper som är särskilt utsatta för rasism (afrosvenskar, judar, 
muslimer, romer och samer) har ett lågt förtroende för det offentliga4. Erfarenheter av förtryck, 
diskriminering och strukturell rasism i det offentligas regi påverkar dessa gruppers livssituation och 
tillgång till rättigheter. Under processen med att ta fram planen lyfte deltagare från stadens råd och 
civila samhället att i deras kontakt med Göteborgs Stad upplevs stadens representanter ibland ha 
bristande förståelse för maktförhållandet mellan det offentliga och individer som en grund för den 
strukturella rasismens mekanismer och effekter. Kompetens att kritiskt granska och analysera normer 
och strukturer bör stärkas för att motverka rasism och exkluderande organisationskulturer. Vidare 
uttryckte de att det finns ett bristande förtroende mellan de som är utsatta och den kommunala 
förvaltningen. Göteborgs Stad har genom inkludering och tillitsskapande aktiviteter inom fortlöpande 
processer, extern samverkan och nätverk möjligheter till att stärka invånarnas förtroende i arbetet. 
Under detta mål fokuserar planen på insatser för att utveckla och säkerställa inkluderande och 
tillitsskapande processer i arbetet mot rasism för de som är berörda. Utvecklade former för samråd för 
frågorna via kommunstyrelsens råd och kontinuerlig dialog med röstbärande organisationer bedöms 
kvalitetssäkra arbetet. 

Insatser 
Insats 1.1 Utveckla samverkan med civila samhället och förankra nätverket Västsverige mot 
rasism i stadens organisation 

Syftet med nätverket ”Västsverige mot rasism” är att bidra till ett systematiskt arbete för att garantera 
att Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland respekterar, skyddar 
och främjar mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och 
diskriminering i Västra Götaland. Västsverige mot rasism arbetar utifrån ECCAR:s tiopunktsprogram 
och samverkan berör främst följande punkter: 

1. Involvera olika aktörer och grupper för att motverka diskriminering 
2. Mäta och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem 
4. Informera om gällande rättigheter och skyldigheter 
6. Säkerställa icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster 
8. Utbilda för att motverka rasism och diskriminering 

Insats 1.1 Utveckla samverkan med civila samhället och förankra nätverket Västsverige 
mot rasism i stadens organisation  

Förväntat resultat Ett lärande nätverk som tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, 
utvecklar kunskap utifrån punkterna ovan. Nätverket är känt i Göteborgs Stad 
och deltagarantalet högt. Samverkan med civila samhället stärks. 
Arbetsgruppen följer det nationella arbetet och samverkar med myndigheter 

                                                           
3 Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – en plattform för policy- och verksamhetsutveckling, SKL (2017) 
4 Stängda dörrar, EXPO (2015) 
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Insats 1.1 Utveckla samverkan med civila samhället och förankra nätverket Västsverige 
mot rasism i stadens organisation  
med regeringsuppdrag så som Forum för levande historia och Uppsala 
universitet. 

Ansvar Kommunstyrelsen (stadsledningskontoret deltar i nätverkets styrgrupp) 
Uppföljning Årliga aktivitetsplaner tas fram och följs upp. Konferenser och utbildningar 

utvärderas av deltagare. 

 

Insats 1.2 Skapa en sektorsövergripande referensgrupp för arbetet mot rasism 

En referensgrupp får i uppdrag att agera rådgivande och omvärldsbevakande utifrån kunskap och 
kompetens för stadens arbete mot rasism inom denna plan samt för medlemskapet i ECCAR. 
Deltagande aktörer föreslås bli: organisationer och aktörer från civila samhället i Göteborg som 
representerar identifierade grupper i den nationella planen, Göteborgs universitet, fackliga 
representanter, polisens demokrati- och hatbrottsgrupp, representanter för kommunstyrelsens råd. 
Gruppen blir också en viktig instans för dialog gällande uppföljningen av planen. 

Insats 1.2 Skapa en sektorsövergripande referensgrupp för arbetet mot rasism 
Förväntat resultat Etablerad referensgrupp med tydligt uppdrag som möjliggör delaktighet och 

inflytande. Kunskapshöjande forum och samverkan. 
Ansvar Kommunstyrelsen (stadsledningskontoret ansvarar) 
Uppföljning År 2021 och 2023 

 

Insats 1.3 Utse kontaktpersoner och skapa nätverk i Göteborgs Stad 

Respektive nämnd och styrelse med ansvar för insatser i denna plan får i uppdrag att återkoppla till 
stadsledningskontoret med en kontaktperson för möjlighet till deltagande i nätverk. Kontaktpersoner 
utses för att hålla en dialog gällande implementering och uppföljning av planen. Genom ett nätverk 
kan arbetsgrupper bildas där fler med liknande utmaningar går samman för lärande och utveckling att 
ta sig an strukturella hinder samt diskutera vanligt uppkomna situationer inom kommunal förvaltning. 
Initialt kommuniceras den lokala problembilden planen utgår ifrån för samsyn. Deltagarna utses av 
respektive nämnd och styrelse. Förslagsvis funktioner så som controllers, utvecklingsledare, 
verksamhetsutvecklare som ansvarar för att implementera och genomföra planen. 

Insats 1.3 Utse kontaktpersoner och skapa nätverk i Göteborgs Stad 
Förväntat resultat Ett aktivt nätverk för implementering av planen samt en kanal för kvalitativ 

uppföljning. 
Ansvar Kommunstyrelsen tillsammans med alla nämnder och bolag med ansvar i 

planen. 
Uppföljning År 2021 och 2023 

Delmål 2 – Göteborgs Stad synliggör, förebygger och agerar mot rasism 

Nuläge 

Likvärdig service 

Stadsledningskontoret genomförde 2018 en undersökning genom djup- och gruppintervjuer för att 
skapa en lägesbild över minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs 
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Stad5. Bland de 95 informanterna i lägesbilden fanns en representation av olika könsidentiteter, en 
åldersspridning mellan 15–84 år och en representation från minoritetsgrupperna afrosvenskar, judar, 
muslimer, romer och samer som utifrån den nationella planen mot rasism har identifierats som särskilt 
utsatta grupper6. Resultatet visar att minoriteter erfar rasism i mötet med Göteborgs Stad. Det finns en 
bredd i berättelserna där olika former av rasism manifesteras mot olika individer. Staden behöver 
synliggöra hur direkt rasism, vardagsrasism och mikroaggressioner på olika sätt tar sig uttryck i 
stadens verksamheter. I en undersökning 2018 av kommuners arbete mot rasism konstaterar 
Diskrimineringsombudsmannen (DO)7 att kommunernas arbete i praktiken sällan har fokus på den 
egna organisationen eller de arenor där kommunen har möjligheter att påverka och förändra strukturer 
som missgynnar vissa grupper och gynnar andra. Stadens verksamheter behöver förbättra sina 
nulägesbeskrivningar för hur rasismen tar sig uttryck genom kvalitativa undersökningar, statistik och 
andra underlag som verksamheterna kontinuerligt använder i sitt kvalitetsarbete. Exempelvis genom 
brukar- och elevenkäter, anmälningar om kränkningar och trakasserier utifrån etnisk tillhörighet 
och/eller religion eller annan trosuppfattning, anmälningar om klotter med rasistiska uttryck och 
trygghetsundersökningar. När stadens verksamheter systematiskt synliggör rasism kan ett aktivt arbete 
med förebyggande insatser i respektive verksamhet planeras, genomföras och utvärderas. 

Skolan som arena 

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är exempelvis etnisk tillhörighet den vanligaste orsaken till att 
barn och unga trakasseras i skolan8. Brottsförebyggande rådets (Brå) Rapport 2018:10 visar att risken 
att utsättas för så kallade främlingsfientliga hatbrott skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Bland 
anmälda hatbrott är främlingsfientliga motiv vanligast. Den vanligaste platsen för hatbrott med 
främlingsfientligt motiv är allmän plats men det är också vanligt att utsättas på sin arbetsplats eller i 
skolan. Skolan är den verksamhet som tydligast framkommer som arena i lägesbilden om minoriteters 
erfarenheter av rasism. I skolan möter Göteborgs Stad barn och vårdnadshavare och har en stor 
möjlighet, och skyldighet att motverka rasism. I skollagen framgår att ”främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. Samtidigt visar 
undersökningar att behovet att öka kunskapen hos lärare och pedagoger, om hur rasism uppstår och 
motverkas, är stort9. 

Lika rättigheter och möjligheter i stadens som arbetsplats 

I stadens medarbetarenkät 2018 framgår att andelen som har erfarenhet av kränkande eller 
diskriminerande behandling utifrån någon diskrimineringsgrund är åtta procent. Av dessa har 25 
procent koppling till etnisk tillhörighet och 12 procent till religion eller annan trosuppfattning. 

I rapporten Anti-svart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden (2018) analyserar Uppsala 
Universitet arbetsvillkor och karriärmöjligheter i förhållande till kvalifikationer för afrosvenskar i 
jämförelse med den övriga befolkningen i Sverige. Rapporten visar bland annat tydliga kopplingar 
mellan inkomst och hudfärg, trots likvärdig utbildning. I Västra Götaland är andelen afrosvenskar med 
treårig eftergymnasial utbildning i chefsposition knappt 1 procent jämfört med 6 procent bland den 
övriga befolkningen med samma utbildningsnivå. Länsstyrelsen i Stockholm driver ett projekt under 
namnet Vidga normen i praktiken. Det handlar om att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att 
komma till rätta med de hinder i organisationen som bidrar till en exkluderande organisationskultur 

                                                           
5 Se bilaga till planen Från dolt till synligt, Göteborgs Stad (2019) 
6 Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, Regeringskansliet (2016) 
7 Redovisning av uppdraget att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att följa 
upp insatser inom området – A2014/2479/DISK med ändringen Ku2016/02629/DISK 
8 https://friends.se/press/friends-lanserar-gratis-webbkurs-om-rasism-i-skolan/ 2019-11-01 
9 Ibid. 

https://friends.se/press/friends-lanserar-gratis-webbkurs-om-rasism-i-skolan/
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och processer. Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta med aktiva åtgärder utifrån principen om icke-
diskriminering för att främja lika rättigheter och möjligheter för stadens anställda. 

Ansvar och stöd 

I stadsledningskontorets lägesbild över minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt 
med Göteborgs Stad (bilaga) framkom även upplevelser av passivitet eller motstånd när konflikter 
grundade i rasism konfronteras. Informanterna beskriver det som en återkommande reaktion, som kan 
tänkas vara medveten i vissa fall, och omedveten i andra fall. Det gemensamma i berättelserna är att 
upplevelser av rasism inte tas på allvar inom olika kommunala verksamheter. Det upplevs varken 
finnas en agens mot rasism när det förekommer eller ett tillräckligt stöd för de utsatta. Professionella 
som arbetar i stadens verksamheter behöver dels stärkas i att agera mot rasism, dels förbättra stödet för 
de som blir utsatta för rasism. 

De system staden har för en individ att anmäla när rasism förekommer i stadens verksamheter eller på 
arbetsplatser är inte tillräckligt tillgängliga, kända, använda och i många fall inte anpassade för 
händelser där olika former av rasism uttrycks. Ur systemen kan förvaltningar och bolag generera data 
som kan underlätta att synliggöra förekomsten av rasism och utifrån det kan verksamheter och 
arbetsplatser stärka sitt arbete med att undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter för 
invånare och brukare, medarbetare och chefer. 

Utöver stadens verksamheters egna uppföljningar och kunskaper tas uppföljningar och 
kunskapsunderlag fram inom den nationella planen mot rasism vilket kan utgöra stöd för att stärka 
stadens arbete. Myndigheter som exempelvis Skolverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
har också rapporter och stödmaterial i arbetet mot rasism som bör tillgängliggöras och användas än 
mer i staden. Romano Center i Väst utgör ett kunskapsstöd i arbetet mot rasism, främst utifrån den 
nationella minoriteten romer. 

När stadens verksamheter arbetar mer systematisk för att synliggöra, förebygga och agera mot rasism 
kan en staden-övergripande sammanställning och analys göras för att se hur stadens arbete mot rasism 
ser ut och hitta luckor där staden behöver utveckla arbetet framåt för att uppfylla planens mål.Detta är 
fokus för insatserna under delmål 2. 

Insatser 
Insats 2.1 Utreda förutsättningarna för att utveckla och använda metoder för insamling av 
underlag och uppföljning utifrån fler variabler 

I den fjärde rapporten från FN:s rasdiskrimineringskonvention10 rekommenderas Sverige bland annat 
att tillgängliggöra data utifrån olika indikatorer för att kunna följa upp tillgång till rättigheter för olika 
grupper i samhället. Göteborgs Stad utreder förutsättningarna att utveckla och använda nya metoder 
för insamling av underlag och uppföljning av åtgärder utifrån fler variabler. Utredningen ska 
genomföras i dialog med olika minoritetsgrupper. 

 
Insats 2.1 Utreda förutsättningarna för att utveckla och använda metoder för insamling av 

underlag och uppföljning utifrån fler variabler 
Förväntat resultat En utredning som ger staden vägledning kring utvecklade metoder för 

insamling av underlag och utvecklade möjligheter för uppföljning. 
Ansvar Kommunstyrelsen 

                                                           
10 CERDs Concluding observations on the combined twenty-second and twenty-third periodic reports of Sweden (2018) 
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Insats 2.1 Utreda förutsättningarna för att utveckla och använda metoder för insamling av 
underlag och uppföljning utifrån fler variabler 

Uppföljning År 2021 och 2023 
 
Insats 2.2 Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet och stöd till chefer att 
synliggöra, förebygga och agera mot rasism 

Diskrimineringslag, arbetsmiljölag och föreskrifter styr Göteborgs Stads systematiska 
arbetsmiljöarbete. Utifrån krav på aktiva åtgärder ska riktlinjer och rutiner utifrån alla sju 
diskrimineringsgrunder finnas för att förhindra direkt/indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 
trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och instruktion att diskriminera samt kränkande 
särbehandling. Göteborgs Stad är skyldig att utreda och åtgärda eventuella hinder för lika rättigheter 
och möjligheter. Det finns ett behov av att säkerställa lagstiftningens krav i hela kedjan, från anmälan 
till professionell utredning och omhändertagande. Den som är utsatt för rasism ska vara trygg att 
anmäla detta. Statistik om förekomst och åtgärder ska kunna följas upp. Göteborgs Stad behöver 
säkerställa att samtliga chefer och medarbetare har god kompetens samt tillgång till ett professionellt 
stöd utifrån lagstiftningens krav. När rasism förekommer, oavsett vem som utsätter och utsätts, så ska 
det vara lätt att hitta information om hur en ska gå tillväga, både utifrån verksamhetens, medarbetaren 
och brukarens perspektiv. Anmälningsprocessen ska tillgängliggöras och kommuniceras. 

Insats 2.2 Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet och stöd till 
chefer att synliggöra, förebygga och agera mot rasism 

Förväntat resultat Gemensamma processer och arbetssätt på övergripande nivå. Ökad tydlighet 
om icke acceptabla beteenden. Ökad kunskap om risker att utsättas som 
gynnar det förebyggande arbetet. Centralt stöd och omhändertagande av 
ärendet. Utvecklad medarbetarenkät som ger vägledning i det förebyggande 
arbetet. Transparenta kanaler för anmälningsprocessen som tillgängliggörs på 
goteborg.se. Stärkt utredningskompetens. Dokumentation utifrån kraven om 
aktiva åtgärder. 

Ansvar Samtliga nämnder och bolag under ledning av nämnden för intraservice och 
kommunstyrelsen. 

Uppföljning År 2021 och 2023. 
 
Insats 2.3 Vidga normen i praktiken 

Länsstyrelsen i Stockholm har jobbat fram en modell för att jobba med aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagen som heter Vidga normen i praktiken. Vidga normen tar fasta på skillnaderna i 
utfall på arbetsmarknaden och applicerar metoder för att synliggöra och motverka diskrimineringen 
bakom dessa skillnader. Fokus ligger på förändrade praktiker och en inkluderande organisationskultur. 
Genom att jobba med Vidga normen i praktiken ökar organisationen sin kunskap och medvetenhet om 
begränsande normer kring hudfärg. Det handlar om att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att 
komma till rätta med de hinder i organisationen som bidrar till att staden går miste om nödvändig 
kompetens och personella resurser. 

 
Insats 2.3 Vidga normen i praktiken 
Förväntat resultat Medarbetare och chefer kan identifiera och agera mot begränsande normer och 

praktiker med avseende på hudfärg. Stärkta i att leda ett förändringsarbete för 
att motverka effekterna av diskriminering. En mer inkluderande 
organisationskultur. 

Ansvar Kulturnämnden i samverkan med två andra nämnder och/eller bolag som ingår 
i pilotprojektet. 
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Insats 2.3 Vidga normen i praktiken 
Uppföljning Inom projektet samt år 2023 

 
Insats 2.4 Rasism och hatbrott integreras i Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete 

I dagsläget utför stadsdelarna trygghetsundersökningar med olika utformning, fokus, omfattning och 
frekvens. Nationell statistik från Brottsförebyggande rådet visar att en majoritet av brotten med 
hatbrottsmotiv är av rasistisk karaktär och sker i det offentliga rummet11. Rasism som otrygghetsfaktor 
fångas i varierad grad upp i Göteborgs Stads trygghetsarbete. Rasistiskt klotter, symboler och 
hatpropaganda förekommer på såväl kommunala verksamheter och bostadsbolag som i det offentliga 
rummet. Riktlinjer för hantering och prioritering för sanering av detta behöver ses över och 
polisanmälan säkerställas. Anmälan till ansvariga förvaltningar och bolag vid förekomst ska vara 
tillgängliga och användarvänliga. 

Insats 2.4 Rasism och hatbrott integreras i Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete 

Förväntat resultat Rasism och hatbrott är en del i stadens trygghetsarbete. En fördjupad studie om 
rasism och hatbrott. Utvecklat anmälningsförfarande av rasistiskt klotter och 
hatpropaganda som möjliggör för central uppföljning. 

Ansvar Social resursnämnd ansvarar i samverkan med stadsdelsnämnder, nämnden för 
park och natur, trafiknämnden, lokalnämnden, fastighetsnämnden, Förvaltnings 
AB Framtiden och kommunstyrelsen. 

Uppföljning År 2021 och 2023 
 
Insats 2.5 Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag 

Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag. Under sin utbildning ska barn och elever 
utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att agera som aktiva demokratiska medborgare. 
Utbildningens mål är att barn och elever ska stå upp för alla människors lika värde, rättigheter och 
möjligheter. Målet är också att ta avstånd från idéer och handlingar som strider mot dessa värden. Det 
kan handla om olika former av kränkande behandling, diskriminering och förtryck så som rasism. 
Rasism påverkar barns och elevers studiero, trygghet och likvärdiga möjligheter till att lära och 
utvecklas. Ett förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag i alla 
verksamheter handlar om att genom utbildning, stöd och samtal stärka lärare, pedagoger och 
skolpersonal. 

Insats 2.5 Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag 
Förväntat resultat Säkerställa stöd till och kunskapshöjning hos lärare. Etablerat nätverk och 

utveckla långsiktiga metoder och modeller för arbetet 12. 
Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden. 
Uppföljning År 2021 och 2023 

 
Insats 2.6 Motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta 

Utsatthet på nätet kan innebära att barn och unga konfronteras med till exempel rasistiskt och 
kränkande innehåll. Redan utsatta grupper och individer upplever en ökad utsatthet. När ett barn eller 
elev kränks eller trakasseras på nätet och det har koppling till skolans verksamhet, har skolan 
skyldighet att utreda och vidta aktiva åtgärder för att detta ska upphöra. Det kan till exempel handla 
om sådant som händer på vägen till eller från verksamheten eller i sociala medier. Det gäller 
                                                           
11 Självrapporterad utsatthet för hatbrott – Analys från nationella trygghetsundersökningen 2006-2017, Brå (2018) 
12 Tjänsteutlåtande Insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot antisemitism. Dnr 0312/18 
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kränkande behandling från andra barn och elever och från skolans personal, men även från till 
exempel vårdnadshavare. Skolorna ska tydliggöra för anställda samt elever och vårdnadshavare hur de 
arbetar för att motverka hat och hot på nätet samt vilket stöd som finns att få från exempelvis 
elevhälsan. 

Insats 2.6 Motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta 
Förväntat resultat Tillgängliga och kända riktlinjer och rutiner. Information om vilket stöd 

skolorna erbjuder till utsatta. 
Ansvar Grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 
Uppföljning År 2021 och 2023 

 
Insats 2.7 Stärka lärare och elever i att agera mot rasism genom utbildning i civilkurage på 
högstadie- och gymnasieskolor 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) framhävs att skolans mål är 
att varje elev 

• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, 
samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen. 
 

Genom att ge lärare och elever verktyg att stå upp för varandra och alla människors lika värde så 
stöttas den utsatte och rasistiska uttrycksformer kan brytas i ett tidigt skede. Genom att praktiskt träna 
på att hantera rasistiska situationer på ett säkert och effektivt sätt stärks lärare och elever i att agera 
mot alla former av kränkningar. 
 

Insats 2.7 Stärka lärare och elever i att agera mot rasism genom utbildning i civilkurage 
på högstadie- och gymnasieskolor 

Förväntat resultat En större andel elever känner igen rasistiska uttryck och känner sig trygga i att 
uppmärksamma rasism. Normalisering av rasism begränsas. 

Ansvar Grundskolenämnden, utbildningsnämnden med stöd av Levande historia. 
Uppföljning År 2021 och 2023 

 

Bilaga 
Bilaga Från dolt till synligt – en lägesbild av minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i 
kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare, Göteborgs Stad (2019) 
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Bilaga  

 
 
Från dolt till synligt 
En lägesbild av minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som 
servicelämnare. 

2019-04-25 
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1. Bakgrund och syfte 
Utifrån uppdrag i Kommunfullmäktiges budget 2018 tar Göteborgs Stad för första gången fram en 
plan för insatser mot rasism. Syftet med planen är att ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot 
rasism genom att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism som 
arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör. För att möjliggöra ett sådant 
systematiskt och effektivt arbete behövs en lokal problembeskrivning etableras för att identifiera 
viktiga utvecklingsområden och relevanta insatser. Denna lägesbild har som syfte att beskriva 
minoriteters erfarenheter och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare 
och analysera de uttrycksformer som återges i deras erfarenheter av rasism. Med servicelämnare 
åsyftas den kommunala tjänster som erbjuds av staden till alla invånare. Studien beskriver alltså enbart 
erfarenheter och upplevelser av rasism mot minoriteter i form av servicetagare som exempelvis elev, 
klient och brukare. Lägesbilden gör inte anspråk på att visa hela bilden av minoriteters erfarenheter 
och upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare, utan ska ses som ett 
nedslag i vardagen där ett axplock av berättelser lyfts fram. 
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2. Utgångspunkter 
För att kunna förstå de berättelser som kommer att beskrivas i lägesbildens senare kapitel behövs vissa 
teoretiska utgångspunkter beskrivas. I den nationella definitionen av rasism adresseras föreställningar 
om ras som en grund för rasism. Ras beskrivs som en social konstruktion och är summan av en 
betraktares föreställningar och värderingar om olika grupper av människor. Föreställningar om ras kan 
därmed spela in i mellanmänskliga möten som kan medföra både positiva och negativa effekter 
beroende på individen i fråga. 

Rasism 
När det kommer till förståelse av rasism som teori används regeringens definition av rasism. I den 
nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott definieras rasism som: 
“Uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt 
ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de 
därmed kan eller bör behandlas på olika sätt… Det kan ta sig i uttryck i att såväl individer som 
grupper uppfattas som främmande eller oönskade i ett samhälle. Rasism kan leda till handlingar, som 
hatbrott och diskriminering.” 

Utifrån definitionen framgår en rad olika grunder som rasism kan baseras på och det exemplifierar 
rasismens vida spektra. Rasism är ibland öppen och uttalad och kan leda till brottsliga handlingar, som 
hatbrott och diskriminering. Rasism är ibland också mer dold och omedveten och skapar förhållanden 
som idag inte omfattas av till exempel diskrimineringslagen men som medför ojämlik fördelning av 
status, privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter för människor baserat på den identitet de 
tillskrivs och den grupp de antas tillhöra. Ett strukturellt perspektiv innebär att individuella fall av 
diskriminering och hatbrott inte ska ses som isolerade händelser utan ingår i ett större sammanhang. I 
dagens samhälle växer det fram olika typer av rasismer som baserar sig på både fysiska särdrag men 
också sociala föreställningar kring kultur, etnicitet och religion. Därför är det viktigt att lyfta fram 
rasismen som institutionell där fokus ligger på praxis och regelverk och på institutioner snarare än 
enskilda individer. Slutligen kan rasism också samverka med andra strukturer beroende på individen i 
fråga. 

Rasism(er) 
En aspekt av rasism är att dess karaktär kan förändras beroende på vilken grupp den angriper. Utifrån 
den nationella planen mot rasism har ett antal minoritetsgrupper identifierats som särskilt utsatta 
grupper. Därför ska afrofobi, islamofobi, antiziganism, antisemitism och rasism mot samer beskrivas i 
följande text. Med afrofobi menas rasism mot svarta människor som har sitt ursprung eller förmodas 
ha sitt ursprung i Afrika söder om Sahara, en grupp som benämns som afrosvenskar. En viktig del av 
afrofobi är rollen som fenotypen har, det vill säga hur fysiska markörer såsom en brun hudfärg eller ett 
afrohår kan göra en individ till måltavla för rasism. Till skillnad från afrofobi beskrivs islamofobi som 
rasism mot muslimer eller förmodade muslimer. Det kan finnas olika utlösande faktorer för islamofobi 
såsom estetiska markörer kopplade till religionen samt fysiska aspekter. Muslimer och förmodade 
muslimer löper även stor risk att utsättas för islamofobi på basis av etnisk tillhörighet då personer med 
bakgrund i den så kallade MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) kan antas vara 
praktiserande muslimer. Det är inte heller helt ovanligt att individer möter afrofobi och islamofobi 
samtidigt då vissa grupper tillskrivs dessa två identiteter samtidigt. 
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Rasism mot judar och förmodade judar beskrivs med ordet antisemitism. Judar som grupp har en 
historia av utsatthet för rasism där Förintelsen kan ses som det historiskt största uttrycket för 
antisemitism. Rasism mot judar kan ske på basis av både religiös, etnisk och/eller kulturell tillhörighet. 
Likt den judiska gruppen är också romer en minoritet med en egen historia. Rasismen mot romer 
benämns som antiziganism och uppmärksammas allt mer. Under historiens gång har den romska 
gruppen bland annat utsatts för tvångssteriliseringar och påtvingad assimilation vilket har påverkat 
romernas förutsättningar i samhället idag. 

Den samiska gruppen har gemensamt med romerna att de varit diskriminerade på grund av sin etnicitet 
under en längre tid där exempelvis rasbiologiska föreställningar och okunskap kring samisk kultur 
uttryckts i olika former. 

Rasistiska uttrycksformer 
Rasism kan uttryckas på olika sätt i vardagen. Ett sätt att se på hur rasism kan te sig är i direkt rasism, 
vardagsrasism och mikroaggressioner. 

Med direkt rasism menas de explicita rasistiska handlingar som sker i olika sammanhang. Den är 
oftast ideologiskt motiverad och begås som en medveten handling av individ. Den benämns ibland 
som hatbrott. Direkt rasism kan exempelvis vara att benämna en person som tillskrivs en afrosvensk 
identitet med n-ordet eller vandalisera lokaler med nazistiska symboler såsom hakkors. Det centrala 
med denna form av rasism är att den på ett direkt sätt ger uttryck för en rasistisk övertygelse. 
Sammanfattningsvis är direkt rasism en rasistisk handling som varken kan misstolkas eller 
missuppfattas. Den uppfyller sitt syfte när den angriper en individ som tillskrivs en utsatt 
minoritetsgrupp. 

Vardagsrasism, å andra sidan handlar inte om extrema handlingar och uttryck. Som namnet anger 
handlar det om en annan form av rasistiska utspel som sker i större utsträckning än direkt rasism. Med 
vardagsrasism menas de implicita handlingarna som kommer i form av negativa stereotyper, 
generaliseringar och sociala attityder. Det är de upprepade och normaliserade handlingar som den som 
utsätts och utsätter inte alltid själv förstår som rasism. Det kan exempelvis vara stereotypa 
generaliseringar som att en individ uttrycker irritation över en grupp människor på grund av deras 
religiösa tillhörighet. Ibland kan det vara en del av en normaliserad jargong i form av negativa 
stereotyper om en specifik etnisk grupp som uttrycks. I korthet är vardagsrasism en rasistisk handling 
som sällan misstolkas och upplevs inte lika offensiv som direkt rasism. Den uppfyller sitt syfte när den 
riktas mot en individ som tillskrivs en utsatt minoritetsgrupp. 

Till skillnad från vardagsrasism beskrivs mikroaggressioner som en form av undermedvetna rasistiska 
attityder. Med ordet mikro menas det att handlingarna sällan är explicita och begåtts med en negativ 
intention. Det handlar snarare om subtila förolämpningar som inte alltid känns vid av avsändaren som 
att exempelvis associera olika nivåer av intelligens med olika grupper och inte sällan i form av en 
”komplimang”. En mikroaggression kan också manifesteras som en typ av härskarteknik där en 
individ som tillskrivs en minoritetsgrupp kan få sin närvaro, sina erfarenheter och tankar 
osynliggjorda. Mikroaggressioner kan också ske i form av misstänkliggöranden, utestängning och 
undanhållande av information. 

Det är viktigt att rikta fokus på effekten av mikroaggressionen snarare än intentionerna bakom 
eftersom summan av mikroaggressioner medför negativa konsekvenser för mottagaren. Eftersom den 
här typen av subtila förolämpningar oftast sker återkommande som exempelvis antagandet att svenskar 
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som tillhör synliga minoriteter är utlänningar skapar det en känsla av osäkerhet, utanförskap och krav 
på anpassning. I det långa loppet påverkar det bland annat den utsattes fysiska och psykiska hälsa 
negativt. I korthet är mikroaggressioner implicita rasistiska handlingar som anses vara harmlösa men 
som anspelar på en individs underordning på grund av den identitet den tillskrivs. Den uppfyller sitt 
syfte när den riktas mot en individ som tillskrivs en utsatt minoritetsgrupp. 

Samtliga tre rasistiska uttrycksformer samexisterar och samverkar i vardagen på individ- och 
samhällsnivå. Det kopplar tillbaka till perspektivet om rasismen som strukturell i samhället eftersom 
den upprätthålls genom olika rasistiska uttryck. Synliga såsom dolda, medvetna så väl som omedvetna. 
Dessa uttryck formar kulturella mönster och vanor i samhället som i förlängningen fördelar 
förutsättningar olika på basis av vilken identitet och grupp individer antas tillhöra. 
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3. Tillvägagångssätt 
För att nå afrosvenskar, judar, muslimer, romer och samer har lokaliseringen av informanter gjorts i tre 
processer. Till en början kontaktades ett fyrtiotal olika föreningar i Göteborg med anknytningen till de 
avgränsade grupperna. Föreningarna drev olika typer av verksamheter kopplade till kultur, idrott samt 
religiös utövning. Därefter kontaktades ett tiotal olika forum på sociala medier. Forumen befann sig på 
Facebook och nådde ut till individer från olika minoritetsgrupper i olika grupper. Slutligen har 
nyckelpersoner och olika aktörer kontaktats via tips under arbetets gång. Berättelserna har samlats in 
genom djup- och gruppintervjuer. Gruppintervjuerna har varierat i storlek men har involverat mellan 
2–8 informanter. Samtliga informanter deltog frivilligt och uppgav sina bakgrundsuppgifter på en 
fysisk blankett (se bilaga 1). Intervjuer hade en semistrukturerad form, det innebar att en frågeguide 
var förberedd som vägledning men att samtalen centrerades kring informanternas egna erfarenheter 
och upplevelser av rasism. Frågeguiden bestod av tre delar: erfarenheter av rasism, vägen till 
upprättelse samt egna reflektioner (se bilaga 2). Under ett senare tillfälle bjöds alla informanter in till 
en förhandstitt av det transkriberade materialet för att kunna göra avgörande inspel. Initialt var 
målsättningen att lokalisera 36 informanter kopplade till de avgränsade minoritetsgrupperna. Under 
tiden som arbetet fortgått har antalet informanter ökat signifikant från 36 till 95 informanter. Det stora 
intresset bland informanter pekar på frågans aktualitet i staden samt behovet av att sammanställa 
lägesbilder. Bland de 95 informanterna fanns en representation av olika könsidentiteter, en 
åldersspridning mellan 15-84 år och en representation från samtliga avgränsade minoritetsgrupper. 
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4. Berättelser  
Varje informant är en individ med egna erfarenheter, tankar och känslor. De bär på sina upplevelser 
och de är värdefulla i sig. Därför ägnas ett kapitel till berättelser som lämnas okommenterade med 
syfte att stå som självständiga vittnesmål. Förhoppningen är att berättelserna ska beskriva problemet, 
bredden av rasismer och uttrycksformer i staden. 

En samisk man beskriver bemötandet i förskolan. 

“Jag har ju fått se konsekvenserna två generationer senare. Min pappa gick i skolan och i första klass 
så kunde han inte svenska. Han kunde bara samiska. På den tiden 40–50 talet var det förbjudet i 
Sverige att tala samiska. Så när man pratade samiska fick man stryk av lärare och från andra svenskar i 
omgivningen. Det har ju i sin tur lett till att han aldrig pratat samiska med mig. Nu har jag lärt mig 
samiska och pratar med min son och det har gjorts starka lagförbättringar i Sverige, vilket gör att 
nationella minoriteter har speciella särrättigheter idag. Så när jag försöker se till så att vår kommun ska 
följa lagen och ge språk och kulturell hjälp till min son på förskolan, så försöker alla tjänstemän och 
alla politiker glida undan på alla punkter. Alltså den indirekta diskriminering som aldrig möter oss 
direkt. För vi smälter fullständigt in som svenskar och de bemöter oss alltid såhär: Varför ska ni lära er 
samiska? Ni förstår ju allting. Alla samer kan ju svenska. Varför ska ni få något mer? Varför är ni 
speciella? Men i mötet med kommunen så uttrycker de det inte såhär utan mer: Nja, vi har jobbat med 
dessa frågor i trettio år. Så vi möter aldrig rasismen så konkret.” 

En judisk man berättar om bemötandet inom äldreomsorgen. 

“Vi har haft problem med stadsdelsnämnderna när de gäller äldreomsorgen för tyvärr är det ju så att 
det är dom svagaste man går på, de riktigt gamla. När de ska flytta hemifrån så har man nu enligt två 
kommunfullmäktiges beslut rätt att välja vilket äldreboende man vill ha. Då säger pensionärerna till 
biståndsbedömaren eller någon LSS person att de skulle vilja söka till det judiska äldreboendet. Jaha, 
säger dem och efter ett tag får de ett avslag. Nej, nu har vi ordnat plats för dig här, säger de och då är 
det alltid inom stadsdelsnämndens område, då de har sina egna hem. Men trots att vårt eget 
äldreboende har ett avtal med Göteborgs kommun om hur det här ska gå till, vill tjänstepersonerna 
putta in dem i sina egna hem, för de har platser och ekonomin blir naturligtvis bättre då om man gör på 
det sättet. Det har hänt oss ett antal gånger, att tjänstemännen nekar judiska pensionärer deras lagliga 
rätt att själva bestämma i vilket äldreboende de vill avsluta sitt liv.” 

Mannen fortsätter och beskriver komplexiteten i ärendena. 

“Man ska komma ihåg en sak, att många av de här gamla är traumatiserade människor, de är ett fåtal 
som finns kvar som har överlevt Förintelsen. En del av dem har mist alla sina anhöriga och själva 
suttit i Auschwitz och liknande läger. Men då vill tjänstepersonerna sätta de på äldreboenden där 
personalen inte har kompetensen för att kunna ta hand om människor med den bakgrunden. I bästa fall 
så klagar någon som sedan för vidare det till oss, så kontaktar vi biståndsbedömaren och säger nu är ni 
ute och cyklar. Vi har en ledig plats och kan erbjuda allt. Då skickar vi med de här fullmäktigebesluten 
och då börjar tjänstepersonerna streta emot. Till slut får jag förklara för dem vad som gäller, att de har 
ett x antal timmar på sig att ändra beslutet, annars tas lagliga åtgärder till. Det har vi gjort innan mot 
andra kommuner och vi har aldrig förlorat. Då ger de sig så småningom men det är så ovärdigt när de 
vet vad som gäller.” 
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En muslimsk kvinna berättar om hur hon blev bemött i gymnasieskolan. 

“Vi hade en ny lärare i idrott och hälsa och jag kände redan i början att hon var lite off mot mig. Vi var 
typ trettio elever och knappt fyra-fem tjejer, resten var killar. Jag och två andra personer var beslöjade 
i klassen. Så när vi hade idrott kände jag att jag inte ville dansa framför killarna. Om det hade varit fler 
tjejer i klassen så skulle jag kanske vågat, men det var typ tjugofem killar. Och från mitt perspektiv, så 
gillar jag inte att dansa framför killar, det är obekvämt. Så jag gick till min lärare och frågade: Finns 
det någon möjlighet för mig att dansa bara för dig eller bara för tjejerna? För jag känner mig obekväm 
att dansa framför alla killar. Då sa hon: Nej, det funkar inte och började prata med en jätteirriterad ton, 
som att jag krävde något som jag egentligen inte borde, men det kan man. Hon ville inte och det tog en 
bra stund för henne att acceptera faktumet att jag inte ville dansa framför killarna. Efter det så hade jag 
henne i gymnasiearbetet och jag skrev om hälsa och invandring. Hon behandlade mig inte som 
resterande elever för om jag exempelvis räckte upp handen och ingen annan gjorde det, så kunde hon 
ignorera att ta emot min fråga. Jag kände mig åsidosatt. Det var tufft för att samma lärare skulle hjälpa 
mig med gymnasiearbetet. Du kan inte ta studenten, asså ta examen utan att du har gjort 
gymnasiearbetet och jag var jättenervös för det. Så jag kände att jag behövde göra något åt det så 
därför gick jag till min mentor och sa att jag måste byta handledare. Då svarade mentorn: Nej, det går 
inte just nu. Vi får se hur det blir. Och då sa jag okej för att jag inte ville skapa problem, jag ville bara 
bli godkänd. Vi kör på det tänkte jag.”  

Kvinnan fortsätter och beskriver processen med gymnasiearbetet. 

“Jag gjorde första utkastet på tjugo sidor och hon gav mig icke godkänt utan att säga vad jag gjorde för 
fel. Så jag kände: Vad ska jag göra nu? Hon sa bara att jag skulle skriva en ny. Så jag skrev fjorton 
olika utkast. Jag har fjorton gymnasiearbeten hemma. När jag skrev mitt fjortonde utkast gav hon mig 
F igen så jag kollapsade och grät. Asså jag fick känslan när jag fick alla dom här F:en att hon typ ville 
säga till mig att jag har makten, du kommer inte bli godkänd. Och jag tycker att det är så pass jobbigt 
för att du är lärare och du ska supporta mig. Asså du kanske tror på någonting eller kanske inte vill 
supporta en muslimsk tjej eller något, men du svor en ed när du blev lärare och du ska följa den eden 
även om du har andra beliefs om man säger så.” 

Kvinnan fortsätter och berättar om hur hennes situation hanterades. 

“Jag gick till min pappa och berättade vad som hade hänt och han sa till mig: Varför har du inte 
berättat detta tidigare? Så min pappa går till skolan och pratar med min mentor och berättar vad som 
har hänt. Han vill veta varför ingen har lyssnat när jag berättat det tidigare. Och då så försökte lärarna 
täcka upp för varandra genom att säga: Ja, men det är för att vi har så många elever och vi försöker 
hinna med allt och sådana onödiga saker. Sen efter det så kom min mentor till mig och sa att vi skulle 
byta handledare och jag tänkte: Okej, fine by me. Men jag såg aldrig min gamla handledare efter det, 
vilket är jättekonstigt, för jag kände att hon måste ju säga någonting. Eller vad händer? Så kände jag. 
Sen när jag träffade den nya handledaren så han: Visa mig ditt gymnasiearbete. Så sa jag till honom: 
Vilket? Och då sa han till mig: Ge mig den första. Och då tog jag upp det första, så läste han den sa: 
Bara ändra två meningar i slutsatsen och du är godkänd.” 

En romsk kvinna beskriver bemötandet inom individ och familjeomsorg. 

“Asså myndigheterna vill ha makt på en och dom vägrar släppa den. Jag märkte det själv innan jag 
skulle praktisera här. Min dotter var jättesjuk och det var en jättelång process för mig som 
ensamstående kvinna med ett barn som var sjukt konstant. Jag kunde inte lämna henne på dagis eller 
någonting men socialsekreteraren kunde liksom inte förstå det, utan det var jag som var dålig som 
förälder. Jag har jobbat, jag har gått i skolan, jag har gjort allting liksom, men ändå ville de placera 
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mig på ett ställe där jag bara skulle sitta och hålla käften. Jag fick sitta med kvinnor som inte kunde 
tala svenska överhuvudtaget. Där skulle jag sitta och göra hantverk för då kände dom: Vi har makt 
över henne. Bara hon är här. Bara du stämplar in och du är här så får du ditt socialbidrag.  Du kan ju 
inte sitta hemma och ta hand om ditt sjuka barn. Nej, nej, du måste vara här.” 

Kvinnan fortsätter beskriva bemötandet. 

“När jag vid ett senare tillfälle hittade en egen praktikplats så vägrade socialsekreteraren godkänna den 
för hon förstod att det var romsk organisation. När jag sa namnet på min praktikhandledare så började 
socialsekreteraren förlöjliga namnet och gestikulerade massa. Jag tänkte: Skojar hon eller? Vad är det 
här liksom?  Jag tror att socialsekreteraren inte ville ha mig på praktik här för att det måste vara något 
slags fiffel som pågår i organisationen. Här kommer du inte jobba liksom, utan du kommer göra något 
skumt här. Asså det var hemskt.” 

Kvinnan fortsätter beskriva situationen. 

“Du vet ju att jag också är rom, sa jag till min socialsekreterare. Ja, men känns det tryggt för dig? Sa 
socialsekreteraren då. Ja, annars skulle jag inte vilja praktisera där, sa jag. Hon har hela tiden varit 
negativ till praktiken och sagt att det var så synd om mig och att de bara försökte hjälpa mig. Till slut 
sa socialsekreteraren: Kommer du verkligen att klara av att jobba? Hur ska det gå med ditt barn då? I 
det ögonblicket tänkte jag: Nu bryr du dig om att jag har ett sjukt barn hemma men innan var du envis 
med att jag skulle sitta och göra grytlappar. Hon var så snabb med att hitta anledningar för mig att inte 
praktisera där. Jag tror att hon var helt knäckt för att jag ville komma bort därifrån och då skulle hon 
inte ha den här makten längre. Det intressanta var att en handläggare från arbetsförmedlingen också 
var med på mötet och hon blev själv så chockad. Jag tror att vi måste gå ut en stund, sa hon till 
socialsekreteraren. Därefter gick de ut och bråkade.” 

En muslimsk man beskriver hur han bemöts av handläggare inom föreningsstöd. 

“Jag upplever ofta i min kontakt med handläggare att jag inte behandlas korrekt och att det ofta skapas 
konflikter kring mitt ursprung. “Ni från Mellanöstern! Ni bara söker efter krig precis som i era länder.” 
Det har jag exempelvis fått höra. Situationen kan vara att jag diskuterar med dom och argumenterar då 
tycker de att jag höjer rösten. Det är inte svenskt utan det är väldigt osvenskt och då blir jag tillsagd 
direkt. Det är väldigt jobbigt. Vad har mitt ursprungsland med min personlighet att göra? Asså på 
något sätt måste de bortförklara den riktiga konflikten.” 

Mannen fortsätter beskriva hur en specifik handläggare ärendet. 

“Efter tjugo år byttes vår handläggare ut och vi fick en ny handläggare. Den kvinnan som kom då 
alltså den nya handläggaren hade redan en uppfattning av mig innan jag ens öppnat mig mun. Ibland 
så kan vissa personer ogilla en bara. Det finns en slags misstänksamhet. Jag har vid flera tillfällen 
märkt att hon inte svarar på mina mejl, dessutom ignorerar hon mig och undviker ögonkontakt på 
möten. Hon har även sagt vid två tillfällen att jag ska söka jobb istället. Asså när vi pratar om 
föreningens ansökan om bidrag sitter hon och säger till mig att jag ska söka jobb.  När jag sedan 
konfronterade henne och sa: Du har inte rätt som handläggare att uttala dig så. Du ska hålla dig till 
sakfrågan: Varför får vi inte pengarna? Asså, jag blir så förbannad för att jag som invandrare inte blir 
betrodd. Hela min bakgrund är misstänksam och mitt utseende ses inte som trovärdigt.” 

Mannen fortsätter beskriva situationen. 

“När jag konfronterade henne inför cheferna blånekar hon allt. Du har missuppfattat det, säger hon. 
Det är alltid jag som missuppfattar allting. Det blir liksom mitt fel att jag inte förstår språket 
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tillräckligt att det inte var så hon menade. Nej, men hur menar du med att jag ska söka jobb? På något 
sätt lägger hon skulden på mig så att jag ska känna att det är mitt ursprung som gör att jag 
missuppfattar allting. Jag tänkte bara: Vad synd att jag inte spelade in detta. Då sa jag att jag vill byta 
handläggare men då satte dom oss på pottan och sa vi som förening överhuvudtaget inte hade rätt att 
göra det.” 

En afrosvensk kvinna beskriver bemötandet i hennes sons grundskola. 

“Min familj valde efter en tid att flytta till en annan del av staden. Min son började i trean. Vid den här 
tiden skrev de nationella provet och han hade fått alla rätt. Så ringer det personal från skolan och jag 
blir kallad till rektorsexpeditionen. Då tänkte jag, vad är det som händer liksom? Då säger rektorn: Vi 
har fått din sons resultat på nationella provet. Han hade alla rätt. Har ni verkligen bott i Angered? Och 
jag svarade: Ja. Alltså, det här är jättebra för vår skola, det ser jättebra ut, svarade rektorn då. Då sa 
jag: Men alltså bara för att vi bott i Angered förväntar du dig att han inte ska kunna skriva med god 
svenska, kunna matematik och vara duktig i skolan? Nämen, du behöver inte ta det på det viset. Det är 
okej, det här är jättebra för oss, svarade rektorn. Men egentligen har ju Angered gjort allt jobb, sa jag 
till henne och då slutade hon lyssna.” 

Kvinnan fortsätter och berättar om hennes sons upplevelser. 

“Under den här tiden är min son väldigt aktiv, han älskar gympan, han är fotbollsspelare och 
basketspelare men slutade helt plötsligt att gå på gymnastiklektionerna. De andra barnen i klassen har 
gått i samma klass sen förskolan, min son började med dem i årskurs tre. Han är den enda svarta. Han 
klickade direkt med några som spelade fotboll och då blir de andra barnen avundsjuka, men han 
uppmuntrade alla att vara med. Här började konflikterna i skolan men han berättar inget för mig. En 
dag överhör jag min son prata med hans storasyster som är fyra år äldre. Han frågar: Vad betyder jävla 
n***r? Han har aldrig hört det förut. Då förklarar hon och han bryter ihop och säger att hans 
klasskamrater kallar honom n-ordet, brun, bajskorv och så vidare. Jag överhör den här konversationen 
och då förstår jag varför han inte gått på gympan, för där händer allting.” 

Kvinnan fortsätter och beskriver ett slagsmål i sonens skola. 

“Jag har haft så många samtal med rektorn om detta eftersom hon tycker att jag inte ska ta det 
(rasismen) på allvar, för de är ju “bara barn”. Det är barn och de förstår inte innebörden säger rektorn 
till mig. Men så går det så långt att han blir slagen och till slut försvarar han sig (och han är längre 
mig), då tycker de att han är för stor för sin ålder och inte ska slåss. När då rektorn kallar in honom 
efter incidenten säger hon till honom: Så som din framtid ser ut nu, kommer du bli kriminell så som 
dom är i Angered.” 

En judisk kvinna beskriver bemötandet av en socialsekreterare inom individ och familjeomsorg. 

“En kompis berättade för mig att hon behövde ekonomiskt stöd från socialtjänsten. På något sätt fick 
de reda på att hon var judinna. Då sa socialsekreteraren till henne: Ja, men ni har väl massa vänner och 
sådant som kan hjälpa er med pengar?” 

En afrosvensk man beskriver hur deras förening blivit bemött inom föreningsstöd. 

“I den stadsdel vi tillhör finns det inga mötesplatser och fritidsgårdar så därför bestämde stadsdelen 
och Göteborgs Stad att en mötesplats för ungdomar skulle byggas. Det har lagts 50 miljoner kronor 
som förvandlats till en sporthall istället för en mötesplats där man kan hyra in sig som förening. Sedan 
två år tillbaka har de från stadens sida visat att man inte vill ha oss där och då hittar man på ursäkter 
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som är dåligt motiverade. Vid ett tillfälle såg personalen en kille komma in som hade hotat och använt 
hårda ord mot dem kan man säga. Precis som många ungdomar gör använde killen en viss jargong 
som han kanske inte menade. Men oavsett så har den här ungdomen haft attityd mot personalen. Då 
har personalen identifierat två föreningar, vår och en annan som har ungdomar med somalisk 
bakgrund. Våra föreningar har då i sin tur stängts av från hallen eftersom personalen har identifierat 
någon som ser ut som en somalier och har hotat personalen. Vi ifrågasatte beslutet och undrade vad 
incidenten i fråga hade med vår förening att göra. I själva verket är mötesplatsen stor med caféer, flera 
olika rum och vi har inget ansvar för andra utrymmen än själva platsen vi hyr och tränar på. Då svarar 
personalen med att säga: Nej, ni har ansvar för alla som kommer in i lokalen på er tid. Men när 
händelsen skedde var det inte ens under vår tid. Trots detta blev vi beskyllda för händelsen.” 

Mannen fortsätter och beskriver hur incidenten hanterades. 

“Det är så konstigt, det är som att de tror att vi inte förstår vad lagen säger om ansvarstagande. De 
straffade oss och sa att vi inte fick komma in i hallen på två veckor. Dessutom skulle vi skriva en 
handlingsplan för att visa att vi kan sköta oss på våra tider. 

De sa också att de kunde hjälpa oss med att ta fram en handlingsplan men jag sa att det inte var något 
problem för oss att skriva fram den själva. De har liksom redan utgått ifrån att vi inte kan skriva en 
handlingsplan själva. Så jag sa återigen att jag kunde skriva en själv. Men vi vill gärna hjälpa till, sa 
dem. Okej, men hjälp oss då, sa jag. Tre dagar gick och vi fick inte höra något från personalen. Till 
slut hörde vi av oss och sa: Men skulle ni inte hjälpa oss? Då svarade de med en motfråga: Har ni 
något ni kan skicka till oss? Det visade sig att de själva inte ens hade en handlingsplan så vi skickade 
vår egen och då tyckte de att den var jättebra.” 

Mannen fortsätter och beskriver hur föreningens överklagan togs emot. 

“Vi gick vidare med ärendet och skickade ett brev till direktören för förvaltningen. I brevet är vi 
tydliga och anklagar personalen på mötesplatsen för rasism och diskriminering. Det tog honom två 
månader att svara. När vi till slut fick till ett möte med direktören ville han bara skydda hans personal 
och visade inte någon hänsyn till vårt klagomål mot personalen och den diskriminering som skett mot 
oss som förening. Det stannar inte där för i år har personalen varit på oss igen. Vi har inte fått någon 
tid alls att hyra samtidigt som föreningar som inte ens har verksamheter i vårt område får tillträde. 
Alltså föreningar som har verksamheter i området får inte ens komma in. Så Göteborgs stad är en 
skitstad.” 

En romsk kvinna beskriver mötet med hennes sons grundskola. 

”Min son hade en lärare som var katastrof hon bara gav de Ipads och sa: Nu får ni jobba på era Ipads. 
Ett helt år gick utan att de kollade på vad de gjorde på Ipaden. En dag sa min son: Vet du att min lärare 
sitter och tittar på? Bling eller Ming, du vet något sådant där. Så jag kollade upp det och då var det en 
dejtingsida hon var inne på under skoltid Då sa jag: Men skojar du? Har du några läxor? Nej, sa han. 
Vad är det som pågår i den här klassen? Vi gör vad vi vill. Vi sitter och tittar på Youtube och spelar 
spel hela dagen, sa han. Och då tänkte jag: Nej, det här går inte. Så jag var tvungen att gå dit och sitta 
med på lektionerna och se vad dom gjorde. Och när jag var där sa barnen: Titta nu hur fröken beter 
sig. Titta nu hur hon ska fjäska nu framför dig och visa dig. Barnen sa det bara rakt ut och läraren blev 
helt röd i ansiktet. Och när jag pratade med henne blev jag så arg för att hon satt där och pratade om 
någon annan lärare i klassen bredvid som barnen tyckte om. Hon satt alltså och snackade skit om den 
här läraren till mig. Så jag sa: Vad är det ni gör här? Vad lär sig barnen?” 
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Kvinnan fortsätter och beskriver mötet med skolans rektor. 

“Min son har gått här nästan ett helt år. Han har lärt sig att gå in på Youtube och kolla på filmer. Vad 
är det ni har lärt ut under ett helt år? Min son kan inte skriva och kan inte läsa bra och ni ger honom en 
Ipad? Sa jag till rektorn. Jaha, säger hon. Vet du när jag började här på skolan då jobbade jag med 
zigenarbarn. Jag hade zigenartimme då, säger hon. Vad är zigenartimme? Svarade jag. Ja, då fick jag 
gå runt till alla romska barn och väcka dom och ta dom till skolan, för barnen ville inte komma till 
skolan. Det har jag gjort, säger hon. Vart vill du komma med det här någonstans? Vad är det du 
egentligen vill säga till mig? Jag sitter här och säger att det inte funkar i klassen, barnen lär sig 
ingenting och du säger till mig att du hade zigenartimme. Jag kom inte hit för att prata om vad du har 
gjort i ditt liv, jag är här för att prata om mitt barn. Då blev rektorn så arg på mig och sa: Jag vet hur 
jag styr min skola och jag vet hur ni zigenare fungerar.” 

En judisk man beskriver hans sons upplevelser i gymnasieskolan. 

“Min son gick på en av Göteborgs största gymnasieskolor och under ett antal år så var det några elever 
som öppet skrek jude och hielades, lärarna gjorde ingenting. Till sist blev han arg och skrek: Vad 
håller du på med? Nej, men de var inte till dig, svarade eleven då. Det klart som attan det var till mig 
det finns ingen annan i rummet som du kan ha menat, svarade min son. Då stod en lärare där framme 
och sa till min son: Men så kan du inte göra! Jo, sa han. Och då sa läraren: Lugna dig ner. Ingenting 
hände från henne sida. Vi gick vidare med det här till rektorn och rektorn gjorde absolut ingenting åt 
saken för vad de killarna höll på med, var ju ren antisemitism.” 

Mannen fortsätter och berättar om sitt andra barns upplevelse i gymnasieskolan. 

“Min mellandotter gick på en annan gymnasieskola i stan där hade hennes så kallade kompisar hållit 
på med "judeskämt" fastän hon hade bett dom att sluta. En fredag så kom hon hem och var jätteledsen 
för då hade de här killarna dragit ett jäkligt dåligt skämt som löd: Vet du vad det är för skillnad på en 
scout och en jude som ska på läger? Jo, scouterna kommer hem men det gör inte judarna. Då sa vår 
dotter: Det här tycker jag är jättetråkigt och jag har bett er att ni inte ska göra såhär, sedan sprang hon 
därifrån till sin lärare. Läraren i sin tur berättade detta för rektorn och när de här två pojkarna kommer 
till skolan på måndagen tas de in i varsitt rum där de får berätta vad som hänt. Därefter ringer rektorn 
hem till båda föräldrarna och säger: Om detta upprepas så kommer era söner att bli relegerad från vår 
skola för detta stämmer inte överens med vår etik och moral. Här har vi två skolor i Göteborg både två 
är friskolor som agerar helt olika, men det är som den andra skolan vi vill att man ska agera. Vi som 
familj upplever situationerna på två olika sätt. För vår dotter blev det ju att hon kunde ju hitta tillbaka 
till de här killarna senare i trean då de var ångerfulla och slutade upp med det. Men frågar man min 
son idag så mår han fortfarande dåligt. Det sitter som ärr, allt det eleverna sa och skolan som inte 
agerade.” 

En muslimsk kvinna beskriver upplevelser från grundskolan. 

“Jag hade gått i min nya skola i ett halvår och skulle börja i årskurs sju. Vid den tiden hade jag bestämt 
mig för att börja bära slöja. Jag var beredd på hat och jag hade förväntat mig att mina kompisar skulle 
ställa frågor. Men jag hade inte förväntat mig så grova saker som faktiskt hände. Redan första dagen 
så sa folk: Var inte du hindu? Var du inte indier? Så sa jag, nej. Och så var det en kille i klassen som 
var extra jobbig mot mig och sa: Du hade ju så fint hår. Har du rakat av det? Vad gör du? Vad menas? 
Och jag svarade honom alltid, det är mitt val, jag vill. Det gick en vecka in i sjuan och vi satt på 
lektion och samma kille sa: Asså, du kan inte ha på dig det där! Då sa jag: Vem är du? Det är mitt val. 
Lektionen slutar asså läraren, alla elever är kvar i klassrummet. Då kommer han fram till mig såhär 
jättevåldsamt och drar av min sjal. Asså jag stannade till helt. Jag hade aldrig förväntat mig att någon 
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kunde göra så mot mig. Jag ställde mig upp och jag örfilade honom för jag har lärt mig efter alla år av 
mobbning, att inte ta emot allt hat. Det går inte. Då reagerar läraren och frågar: Vad är det som 
händer? Där och då kom han fram, men han hade ju sett allting hända. Jag kastade på mig allt igen, 
mina kompisar kom och krama mig och jag började gråta. Vi gick ut ur klassrummet. Så jag gick hem 
och pratade inte ens med läraren.” 

Kvinnan fortsätter och berättar om hur incidenten hanterades. 

”Jag berättade om allt som hade hänt när jag kom hem och min pappa blev förbannad och sa: Du har 
gått en vecka med slöja och det här händer? Dagen efter kom han till min skola och fick tag på killen 
och läraren. Men läraren svarade: Vi har lektion nu ni kan inte bara störa så. Då sa min pappa: Vet du 
vad som hände igår? Ja, jag vet och vi får prata om det efteråt, sa min lärare. Vi kom tillbaka senare 
och pratade med läraren och killen blev stressad över situationen. Då säger läraren: Vad ville du säga? 
Och min pappa förklarade vad som hade hänt och att han ville ha möte. Då sa läraren till killen: Okej, 
be om ursäkt nu och då sa han förlåt. Därefter sa min pappa: Hur vet du att det här inte kommer hända 
igen? Kan du försäkra oss om det? Då svarade läraren: Men ifall hon gör ett val då får hon stå för det.” 

Kvinnan fortsätter och berättar om mötet med rektorn. 

“Så kom vi till mötet och killen var inte där, inte heller hans föräldrar. Rektorn inleder med att säga: 
Det som har skett, har skett. Vi kan inte göra något åt det och killen har ju bett om ursäkt. Vad vill du 
mer? Då svarade min pappa: Jag vill att det inte händer igen, jag vill att ni lovar oss att det aldrig 
kommer hända igen. Det är inte okej. Vi vill också att föräldrarna ska förstå vad som har hänt. Hur vet 
vi att hans föräldrar vet vad som har hänt? Då svarar rektorn: Men nu har det gått en vecka och jag 
tycker att vi ska släppa det här. Vi kan inte göra något åt det. Efter mötet sa min pappa till mig att jag 
skulle byta skola så gick jag en vecka till där och killen pratade inte alls med mig. Mina kompisar 
hängde inte med mig längre. Det gör mig arg att jag var tvungen att byta skola på grund av vad en kille 
gjorde mot mig, alltså efter bara två veckor. Den här händelsen har gjort mig ganska osäker som 
person.” 

En judisk kvinna berättar om hennes son upplevelser i grundskolan. 

“Det var ju en konflikt mellan två elever i skolan, exempelvis hielades det i klassrummet och lärare 
såg ingenting. Jag kommer inte ihåg allting men bland annat vet jag att det var någon som hade någon 
släktings nazistjacka på sig som han var väldigt glad för. Det jag försöker säga är att det börjar i 
skolan. För det som hände sen på fritiden var ju för att de setts i skolan. Den eleven hade sprayat "gasa 
alla judar" och hakkors på vår busskur. Jag tycker att det är dumt att komma ifrån att om det sker på 
fritiden, vare sig det är på internet eller som när det var massa sprayningar i vår stadsdel, så är det på 
något sätt skolan som har ett jättejobb att göra och föräldrar givetvis med. Jag menar någonstans 
kommer det ifrån. Det är bara så.” 

Kvinnan fortsätter och berättar om hur konflikten hanterades. 

“Det sas ju att vår son skulle byta klass men de slutade ju med att föräldrarna till slut förstod att vi 
kunde göra en direkt polisanmälan på sonen, vilket vi inte ville göra. Då flyttade föräldrarna själva på 
sonen men egentligen var det alltså vår son som skulle byta. Och liksom när man går in med den 
attityden så får jag en känsla ibland av att de är vårt eget fel på något sätt. Varför skulle han vara så 
stolt jude? Kan man liksom inte dämpa ner det lite? Varför ska man säga det, de blir ju bara mobbing 
av det?" 
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Kvinnan fortsätter och berättar om rektorns bemötande. 

“Det är så ledsamt att se utvecklingen och det nämnde jag för rektorn. Men jag kom ingen vart i 
samtalen med rektorn och sa till slut. Hur tänker du nu? Det är ganska många judar som går på den här 
skolan. Så hur tänker du när du inte gör något åt detta? Och då pekade han mot mig så hotfullt och så 
nära mitt ansikte så att jag fick liksom rygga bakåt. Då sa jag. Du pekar inte mot mig. Men han blev så 
upprörd och sa: Du hotar inte mig, pekandes på mig. Då avbröt jag honom genom att säga: Du får inte 
peka så på mig.” 
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Lärdomar 

Under arbetets gång har ett större antal berättelser om rasism samlats in. Berättelserna har utspelat sig 
i diverse kommunala verksamheter såsom grundskola, förskola, individ och familjeomsorg, 
äldreomsorg och föreningsstöd. Det finns en bredd i berättelserna där olika rasismer manifesteras mot 
olika individer och illustrerar hur de tar sig i uttryck i olika sammanhang. Syftet med detta kapitel är 
att analysera minoriteters erfarenheter av rasism utifrån tre rasistiska uttrycksformer, direkt rasism, 
vardagsrasism och mikroaggressioner och utifrån dessa dra lärdomar. Här presenteras fem lärdomar. 

Den första lärdomen lyder: 

Mikroaggressioner är en vanlig form av rasism. 

Mikroaggressioner är alldaglig form av rasism som kan spåras till olika verksamheter och olika 
sammanhang genom olika berättelser. Det är den outtalade rasismen som gör en individ påmind om 
dess underordning. De mikroaggressioner som identifierats i studien manifesteras genom olika 
härskartekniker som osynliggör och förminskar individers närvaro, erfarenheter, färdigheter, åsikter 
och känslor då individen inte anses vara ens jämlike. En annan vanlig härskarteknik är undanhållande 
av information och/eller service som också är ett sätt att markera ett ojämlikt maktförhållande. 
Mikroaggressioner som ett subtilt uttryck för rasism kan upplevas vara svårt att identifiera eftersom 
det ofta baseras på omedvetna handlingar eller reflexartade ageranden. I vissa fall kan det handla om 
återkommande härskartekniker som kan upplevas som en medveten strategi och i andra fall om 
enstaka tillfällen. Mikroaggressioner kan därför ta olika former i olika situationer därför är det viktigt 
att lägga fokus på effekten av mikroaggressioner snarare än intentionerna bakom. I följande textavsnitt 
exemplifieras det hur rasism i form av mikroaggressioner ter sig i kommunala verksamheter. 

En samisk man beskriver hur han blivit bemött i förskolan. 

“När jag försöker se till så att vår kommun ska följa lagen och ge språk och kulturell hjälp till min son 
på förskolan, så försöker alla tjänstemän och alla politiker glida undan på alla punkter. Alltså den 
indirekta diskriminering som aldrig möter oss direkt. För vi smälter fullständigt in som svenskar och 
de bemöter oss alltid såhär: Varför ska ni lära er samiska? Ni förstår ju allting. Alla samer kan ju 
svenska. Varför ska ni få något mer? Varför är ni speciella? Men i mötet med kommunen så uttrycker 
de det inte såhär utan mer: Nja, vi har jobbat med dessa frågor i trettio år. Så vi möter aldrig rasismen 
så konkret.” 

En judisk man beskriver hur judiska pensionärers ärenden sköts inom äldreomsorgen. 

“När de ska flytta hemifrån så har man nu enligt två kommunfullmäktiges beslut rätt att välja vilket 
äldreboende man vill ha. Då säger pensionärerna till biståndsbedömaren eller någon LSS person att de 
skulle vilja söka till det judiska äldreboendet. Jaha, säger dem och efter ett tag får de ett avslag. Nej, 
nu har vi ordnat plats för dig här, säger de och då är det alltid inom stadsdelsnämndens område, då de 
har sina egna hem. Men trots att vårt eget äldreboende har ett avtal med Göteborgs kommun om hur 
det här ska gå till, vill tjänstepersonerna putta in dem i sina egna hem, för de har platser och ekonomin 
blir naturligtvis bättre då om man gör på det sättet. Det har hänt oss ett antal gånger, att tjänstemännen 
nekar judiska pensionärer deras lagliga rätt att själva bestämma i vilket äldreboende de vill avsluta sitt 
liv.” 
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En muslimsk kvinna beskriver hur hon blivit bemött i grundskolan. 

“Jag gjorde första utkastet på tjugo sidor och hon gav mig icke godkänt utan att säga vad jag gjorde för 
fel. Så jag kände: Vad ska jag göra nu? Hon sa bara att jag skulle skriva en ny. Så jag skrev fjorton 
olika utkast. Jag har fjorton gymnasiearbeten hemma. När jag skrev mitt fjortonde utkast gav hon mig 
F igen så jag kollapsade och grät. Så min pappa går till skolan och pratar med min mentor och berättar 
vad som har hänt. Han vill veta varför ingen har lyssnat när jag berättat det tidigare. Och då så 
försökte lärarna täcka upp för varandra genom att säga: Ja, men det är för att vi har så många elever 
och vi försöker hinna med allt och sådana onödiga saker. Sen efter det så kom min mentor till mig och 
sa att vi skulle byta handledare och jag tänkte: Okej, fine by me. Men jag såg aldrig min gamla 
handledare efter det, vilket är jättekonstigt, för jag kände att hon måste ju säga någonting. Eller vad 
händer? Så kände jag. Sen när jag träffade den nya handledaren så han: Visa mig ditt gymnasiearbete. 
Så sa jag till honom: Vilket? Och då sa han till mig: Ge mig den första. Och då tog jag upp det första, 
så läste han den sa: Bara ändra två meningar i slutsatsen och du är godkänd.” 

En romsk kvinna beskriver hur hon blivit bemött inom individ och familjeomsorg. 

“Min dotter var jättesjuk och det var en jättelång process för mig som ensamstående kvinna med ett 
barn som var sjukt konstant. Jag kunde inte lämna henne på dagis eller någonting men 
socialsekreteraren kunde liksom inte förstå det, utan det var jag som var dålig som förälder. Jag har 
jobbat, jag har gått i skolan, jag har gjort allting liksom, men ändå ville de placera mig på ett ställe där 
jag bara skulle sitta och hålla käften. Jag fick sitta med kvinnor som inte kunde tala svenska 
överhuvudtaget. Där skulle jag sitta och göra hantverk för då kände dom: Vi har makt över henne. 
Bara hon är här. Bara du stämplar in och du är här så får du ditt socialbidrag. Du kan ju inte sitta 
hemma och ta hand om ditt sjuka barn. Nej, nej, du måste vara här.” 

Samtliga berättelser illustrerar hur mikroaggressioner utövas mot individer som tillskrivs olika 
minoritetsgrupper. Trots sin subtila form bistår berättelserna med konkreta exempel på hur 
mikroaggressioner bär med sig negativa effekter för individerna i fråga. Precis som påtalat är 
mikroaggressioner ofta automatiska handlingar, sällan intentionella och ofta sedda som harmlösa av 
avsändaren. Med det sagt, så eliminerar det inte den negativa effekt som handlingen för med sig för 
mottagaren. 

Den andra lärdomen lyder: 

Vardagsrasism är inte en främmande form av rasism. 

Vardagsrasismen är precis som namnet anger en del av många minoriteters vardag. Vardagsrasismen 
uttrycker sig som svepande generaliseringar av grupper utifrån etnisk tillhörighet samt som etablerade 
stereotyper om olika minoriteter. Vanliga generaliseringarna handlar om “invandrare” som kriminella. 
Till skillnad från mikroaggressioner kan vardagsrasismen vara mer explicit i sin natur och därmed 
tydligare kopplas till ojämlika föreställningar om människor. Att utföra vardagsrasism handlar likt 
mikroaggressioner om att etablera en maktordning för att tillskriva en individ eller minoritetsgrupp 
underordning och på så sätt utöva makt. Även här finns många berättelser där vardagsrasism 
identifieras på ett konkret sätt. I följande del kommer ett antal av dessa berättelser presenteras där 
syftet är att exemplifiera hur rasism i form av vardagsrasism tar sig i uttryck och hur olika stereotyper 
reproduceras i kommunala verksamheter. 
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En judisk kvinna beskriver hur hennes vän blivit bemött av en socialsekreterare inom individ och 
familjeomsorg. 

“En kompis berättade för mig att hon behövde ekonomiskt stöd från socialtjänsten. På något sätt fick 
de reda på att hon var judinna. Då sa socialsekreteraren till henne: Ja, men ni har väl massa vänner och 
sådant som kan hjälpa er med pengar?” 

En muslimsk man beskriver hur han blivit bemött av sin handläggare inom föreningsstöd. 

“Jag upplever ofta i min kontakt med handläggare att jag inte behandlas korrekt och att det ofta skapas 
konflikter kring mitt ursprung. “Ni från Mellanöstern! Ni bara söker efter krig precis som i era länder.” 
Det har jag exempelvis fått höra. Situationen kan vara att jag diskuterar med dom och argumenterar då 
tycker de att jag höjer rösten. Det är inte svenskt utan det är väldigt osvenskt och då blir jag tillsagd 
direkt. 

Det är väldigt jobbigt. Vad har mitt ursprungsland med min personlighet att göra? Asså på något sätt 
måste de bortförklara den riktiga konflikten.” 

En afrosvensk man berättar om hur deras förening blivit bemött av personalen inom föreningsstöd. 

“Vid ett tillfälle såg personalen en kille komma in som hade hotat och använt hårda ord mot dem kan 
man säga. Precis som många ungdomar gör använde killen en viss jargong som han kanske inte 
menade. Men oavsett så har den här ungdomen haft attityd mot personalen. Då har personalen 
identifierat två föreningar, vår och en annan som har ungdomar med somalisk bakgrund. Våra 
föreningar har då i sin tur stängts av från hallen eftersom personalen har identifierat någon som ser ut 
som en somalier och har hotat personalen. Vi ifrågasatte beslutet och undrade vad incidenten i fråga 
hade med vår förening att göra. I själva verket är mötesplatsen stor med caféer, flera olika rum och vi 
har inget ansvar för andra utrymmen än själva platsen vi hyr och tränar på. Då svarar personalen med 
att säga: Nej, ni har ansvar för alla som kommer in i lokalen på er tid. Men när händelsen skedde var 
det inte ens under vår tid. Trots detta blev vi beskyllda för händelsen.” 

En romsk kvinna beskriver hur hon blivit bemött av rektorn på sitt barns grundskola. 

“Min son har gått här nästan ett helt år. Han har lärt sig att gå in på Youtube och kolla på filmer. Vad 
är det ni har lärt ut under ett helt år? Min son kan inte skriva och kan inte läsa bra och ni ger honom en 
Ipad? sa jag till rektorn. Jaha, säger hon. Vet du när jag började här på skolan då jobbade jag med 
zigenarbarn. Jag hade zigenartimme då, säger hon. Vad är zigenartimme? svarade jag. 

Ja, då fick jag gå runt till alla romska barn och väcka dom och ta dom till skolan, för barnen ville inte 
komma till skolan. Det har jag gjort, säger hon. Vart vill du komma med det här någonstans? Vad är 
det du egentligen vill säga till mig? Jag sitter här och säger att det inte funkar i klassen, barnen lär sig 
ingenting och du säger till mig att du hade zigenartimme. Jag kom inte hit för att prata om vad du har 
gjort i ditt liv, jag är här för att prata om mitt barn. Då blev rektorn så arg på mig och sa: Jag vet hur 
jag styr min skola och jag vet hur ni zigenare fungerar.” 

Ovanstående berättelser visar på hur vardagsrasism utövas mot individer som tillskrivs olika 
minoritetsgrupper. Uttrycken varierar och kan vara mer eller mindre explicita. Den röda tråden genom 
berättelserna är att vardagsrasismen bär med sig negativa konsekvenser för personerna i fråga men 
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också alla de individer som tillskrivs samma grupper. Vardagsrasismen i form av generaliseringar och 
stereotyper dömer ut stora människogrupper i och en och samma stund, vilket kan medföra en långt 
mycket större negativ effekt. Till skillnad från mikroaggressioner kan vardagsrasism upplevas som en 
mer tydlig form av rasism som sällan kan passera som omedveten. 

Den tredje lärdomen lyder: 

Direkt rasism är en ovanlig form av rasism. 

Direkt rasism i form av användandet av nedsättande ord, gester, symboler och våld förekommer i en 
del minoriteters vardag. Precis som namnet anger så är direkt rasism explicit i sin natur och uttrycks 
medvetet för att nedvärdera en individ. Den formen av rasism har likt mikroaggressioner och 
vardagsrasism ett tydligt syfte att reproducera ojämlika maktförhållanden genom att kränka en individ. 
Utifrån lägesbildens underlag identifieras inte direkt rasism i samma utsträckning som 
mikroaggressioner och vardagsrasism. Det kan tolkas som att det finns en generell ovilja att uttrycka 
eller använda kränkande ord/symboler. Vad underlaget också visar är dock att avsaknad en av direkt 
rasism inte betyder frånvaro av rasism. I följande del kommer några av dessa berättelser beskrivas för 
att exemplifiera hur direkt rasism tar sig i uttryck i kommunala verksamheter. 

En judisk man beskriver hans barns upplevelser i grundskolan 

“Min son gick på en av Göteborgs största gymnasieskolor och under ett antal år så var det några elever 
som öppet skrek jude och heilades, lärarna gjorde ingenting. Till sist blev han arg och skrek: Vad 
håller du på med? Nej, men de var inte till dig, svarade eleven då. Det klart som attan det var till mig 
det finns ingen annan i rummet som du kan ha menat, svarade min son. Min mellandotter gick på en 
annan gymnasieskola i stan där hade hennes så kallade kompisar hållit på med "judeskämt" fastän hon 
hade bett dom att sluta. En fredag så kom hon hem och var jätteledsen för då hade de här killarna 
dragit ett jäkligt dåligt skämt som löd: 

Vet du vad det är för skillnad på en scout och en jude som ska på läger? Jo, scouterna kommer hem 
men det gör inte judarna. Då sa vår dotter: Det här tycker jag är jättetråkigt och jag har bett er att ni 
inte ska göra såhär, sedan sprang hon därifrån till sin lärare.” 

En afrosvensk kvinna beskriver hur hennes sons upplevelser från grundskolan. 

“Under den här tiden är min son väldigt aktiv, han älskar gympan, han är fotbollsspelare och 
basketspelare men slutade helt plötsligt att gå på gymnastiklektionerna. Han klickade direkt med några 
som spelade fotboll och då blir de andra barnen avundsjuka, men han uppmuntrade alla att vara med. 
Här började konflikterna i skolan men han berättar inget för mig. En dag hör jag min son prata med 
hans storasyster som är fyra år äldre. Han frågar: Vad betyder jävla n***r? Han har aldrig hört det 
förut. Då förklarar hon och han bryter ihop och säger att hans klasskamrater kallar honom n-ordet, 
brun, bajskorv och så vidare. Jag överhör den här konversationen och då förstår jag varför han inte gått 
på gympan, för där händer allting.” 

De ovanstående berättelserna illustrerar hur direkt rasism uttrycks mot individer med olika minoritets 
bakgrunder. Det råder ingen tvekan om vilken grupp som är målet för angreppet och inte heller syftet 
bakom det. Det berättelserna visar matchar också den teoretiska definitionen som säger att direkt 
rasism inte misstolkas eller missuppfattas då den är explicit i sin natur. 
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De som uttrycker direkt rasism reproducerar ett språkbruk som bottnar i en rasistisk. Det innebär att 
personer som använder sig utav den typen av språk mer eller mindre identifierar sig själva med ett 
sådant tankesätt. Till skillnad från mikroaggressioner och vardagsrasism upplevs direkt rasism som en 
offensiv form av rasism som aldrig passerar som omedveten. 

Den fjärde lärdomen lyder: 

Synliga minoriteter löper större risk att utsättas för rasism. 

Utifrån berättelserna framträder afrosvenskar och slöjbärande muslimer som minoritetsgrupper som 
visuellt avviker från den majoritetssvenska normen. Gruppen afrosvenskar som en heterogen minoritet 
kännetecknas ofta av en brun hudfärg och gruppen slöjbärande muslimer som en heterogen minoritet 
kännetecknas av slöjan. Underlaget visar på några exempel där dessa grupper är särskild utsatta för 
rasism, då de på ett tydligt sätt kan bli en måltavla. Det är också viktigt att bära med sig att även dessa 
rasismer kan uttryckas i olika former och behöver inte alltid vara direkt i sitt uttryck. I följande del 
kommer ett antal berättelser presenteras där syftet är att visa på hur dessa minoriteter kan löpa större 
risk att utsättas för rasism inom olika kommunala verksamheter. 

En afrosvensk man berättar om hur deras förening blivit bemött inom föreningsstöd. 

Vid ett tillfälle såg personalen en kille komma in som hade hotat och använt hårda ord mot dem kan 
man säga. Precis som många ungdomar gör använde killen en viss jargong som han kanske inte 
menade. Men oavsett så har den här ungdomen haft attityd mot personalen. Då har personalen 
identifierat två föreningar, vår och en annan som har ungdomar med somalisk bakgrund. Våra 
föreningar har då i sin tur stängts av från hallen eftersom personalen har identifierat någon som ser ut 
som en somalier och har hotat personalen. 

En muslimsk kvinna berättar om hur hon blev bemött i grundskolan. 

“Vi hade en ny lärare i idrott och hälsa och jag kände redan i början att hon var lite off mot mig. Vi var 
typ trettio elever och knappt fyra-fem tjejer, resten var killar. Jag och två andra personer var beslöjade 
i klassen. Så när vi hade idrott kände jag att jag inte ville dansa framför killarna. Om det hade varit fler 
tjejer i klassen så skulle jag kanske vågat, men det var typ tjugofem killar. Och från mitt perspektiv, så 
gillar jag inte att dansa framför killar, det är obekvämt. Så jag gick till min lärare och frågade: Finns 
det någon möjlighet för mig att dansa bara för dig eller bara för tjejerna? För jag känner mig obekväm 
att dansa framför alla killar. Då sa hon: Nej, det funkar inte och började prata med en jätteirriterad ton, 
som att jag krävde något som jag egentligen inte borde, men det kan man. 

En afrosvensk kvinna berättar om hur hennes son blir bemött i grundskolan. 

De andra barnen i klassen har gått i samma klass sen förskolan, min son började med dem i årskurs tre. 
Han är den enda svarta. Han klickade direkt med några som spelade fotboll och då blir de andra 
barnen avundsjuka, men han uppmuntrade alla att vara med. Här började konflikterna i skolan men 
han berättar inget för mig. En dag överhör jag min son prata med hans storasyster som är fyra år äldre. 
Han frågar: Vad betyder jävla n***r? Han har aldrig hört det förut. 

Ovanstående berättelser beskriver situationer där rasism har uttryckts mot afrosvenskar och muslimer 
på grund av deras hudfärg eller det faktum att de bär slöja. Det är alltså omgivningen som agerat 
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afrofobiskt eller islamofobiskt på grund av sina negativa föreställningar. Det kan manifesteras som 
subtila härskartekniker till direkt rasism där båda manifesterar rasistiska värderingar mot en specifik 
minoritetsgrupp. 

Den femte lärdomen lyder: 

Rasism upplevs inte tas på allvar. 

I konfrontationer av rasism upplever informanterna ibland att det ageras med motstånd eller passivitet. 
Det framgår i ett antal berättelser att de utsatta individerna beskriver hur härskartekniker används mot 
dem för att som osynliggöra konflikter grundade i rasism. Utifrån deras upplevelser ses det som en 
strategi för att undvika ta ansvar i en situation. I följande del kommer ett antal berättelser presenteras 
där syftet är att visa på upplevelser av rasism som inte tas på allvar inom olika kommunala 
verksamheter. 

En afrosvensk kvinna beskriver skolans hantering av afrofobin vid hennes sons grundskola. 

“På ett föräldramöte berättar jag till slut vad som har hänt min son ändå sedan han började. Jag 
berättar allt och vissa föräldrar börjar bara storgråta när de får höra om min sons utsatthet. De 
förklarade att de inte visste vad som hade pågått och att de alltid möter min son på fotbollsplanen där 
barnen tränar tillsammans. Då sa jag: Ja, vi har ju en rektor som säger att min son ska bli kriminell. 
Min sons fotbollstränare hade barn i samma klass och skickade ett klagomål till rektorn som också 
lovade att hon skulle ta tag i det. Men det gjorde hon aldrig. Hon gjorde ingenting så jag skrev till 
henne också kort därefter, men jag har inte hört någonting.” 

En muslimsk beslöjad kvinna beskriver skolans hantering av islamofobin på hennes grundskolan. 

”Jag berättade om allt som hade hänt när jag kom hem och min pappa blev förbannad och sa: Du har 
gått en vecka med slöja och det här händer? Dagen efter kom han till min skola och fick tag på killen 
och läraren. Men läraren svarade: Vi har lektion nu ni kan inte bara störa så. Då sa min pappa: Vet du 
vad som hände igår? Ja, jag vet och vi får prata om det efteråt, sa min lärare. Vi kom tillbaka senare 
och pratade med läraren och killen blev stressad över situationen. Då säger läraren: Vad ville du säga? 
Och min pappa förklarade vad som hade hänt och att han ville ha möte. Då sa läraren till killen: Okej, 
be om ursäkt nu och då sa han förlåt. Därefter sa min pappa: Hur vet du att det här inte kommer hända 
igen? Kan du försäkra oss om det? Då svarade läraren: Men ifall hon gör ett val då får hon stå för det.” 

En judisk kvinna beskriver skolans hantering av antisemitismen vid hennes sons grundskola. 

“Det sas ju att vår son skulle byta klass men de slutade ju med att föräldrarna till slut förstod att vi 
kunde göra en direkt polisanmälan på sonen, vilket vi inte ville göra. Då flyttade föräldrarna själva på 
sonen men egentligen var det alltså vår son som skulle byta. Och liksom när man går in med den 
attityden så får jag en känsla ibland av att de är vårt eget fel på något sätt. Varför skulle han vara så 
stolt jude? Kan man liksom inte dämpa ner det lite? Varför ska man säga det, de blir ju bara mobbing 
av det? ---Det är så ledsamt att se utvecklingen och det nämnde jag för rektorn. Men jag kom ingen 
vart i samtalen med rektorn och sa till slut. Hur tänker du nu? Det är ganska många judar som går på 
den här skolan. Så hur tänker du när du inte gör något åt detta? Och då pekade han mot mig så hotfullt 
och så nära mitt ansikte så att jag fick liksom rygga bakåt. Då sa jag. Du pekar inte mot mig. Men han 
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blev så upprörd och sa: Du hotar inte mig, pekandes på mig. Då avbröt jag honom genom att säga: Du 
får inte peka så på mig.” 

De ovanstående berättelserna visar på upplevelser av passivitet eller motstånd när konflikter grundade 
i rasism konfronteras. Det är en återkommande reaktion som i vissa fall kan tänkas vara medveten och 
andra fall omedveten. Det gemensamma i berättelserna är att det inte upplevs läggas tillräckliga 
resurser för att möjliggöra vägar till upprättelse för de utsatta. 
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5. Framtid 
Lägesbilden har med hjälp av ett antal berättelser kunnat visa på att rasism förekommer inom stadens 
kommunala verksamheter. De lärdomar som lägesbilden för med sig är att samtliga rasismer och 
uttrycksformer tillsammans sätter fingret på det som beskrivs som institutionell rasism, alltså de 
vedertagna handlingsmönstren hos samhällsinstitutioner innebär en begränsning och hinder för vissa 
att uppnå lika möjligheter som resten av samhället. Lärdomarna illustrerar också hur rasism görs på 
olika samhällsnivåer mot olika grupper. Vidare illustreras också hur rasismen drabbar göteborgare och 
påverkar deras livsvillkor och hälsa. Det kan ta sig i uttryck i bristfällig studiero, otrygghet och 
psykisk ohälsa. Avslutningsvis är rasismen också ett demokratiskt problem då den påverkar 
invånarnas förtroende till tjänstepersoner och myndigheter. Vidare begränsar det göteborgares egna 
möjligheter att påverka sina liv. Erfarenheter och upplevelser av rasism bör därför tas på högsta allvar 
då det påverkar tilliten till det demokratiska systemet. Föreliggande lägesbild är en del stadens 
kommande plan mot rasism där en viktig förflyttning gjorts. 
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Bilaga 1 
Bakgrundsuppgifter 
 
Deltagare i fokusgrupp 
Studie kring erfarenheter av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare. 
 
 
 
Bakgrundsuppgifter 
Vad heter du? 
 
 
Hur gammal är du? 
 
 
 
Hur skulle du benämna din könsidentitet? 
 
 
 
Hur skulle du benämna din/a bakgrund/er utifrån ett minoritetsperspektiv? Exempelvis rom, 
afrosvensk, muslim etc. 
 
 
 
Vilken mejladress bör vi kontakta för återkoppling kring studien? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
Erfarenheter av rasism 
1. Har ni erfarenheter av rasism inom Göteborgs kommunala verksamheter? 
    I så fall, vill ni beskriva händelserna? 
2. Hur förstår ni att er erfarenhet var grundad i rasism? 
3. Vilken typ av rasism skulle ni beskriva det som? 
  
Vägen till upprättelse 
4. Vad gjorde ni i er situation? Hur tog ni vidare händelsen? 
5. Vilka möjligheter såg ni i att kräva era rättigheter i situationen? 
6. Hur hanterades händelsen av verksamheten i fråga? 
7. På vilket sätt fick ni stöd och upprättelse i händelsen? 
8. Hur ser ni på era rättigheter i situationer som uppstår på grund av rasism inom Göteborgs stad 

kommunala verksamheter? 
9. Kan ni se några mönster inom vilka verksamheter staden har sina största 
utvecklingsmöjligheter kopplat till rasism? 
  
Egna reflektioner 
10. Har ni egna funderingar eller tankar ni vill ta upp? 
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