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HANDLINGSPLAN FÖR ATT FRÄMJA ETNISK 
MÅNGFALD I KALMAR KOMMUN 
 
Bakgrund 
 
Sedan den 1 maj 1999 gäller lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i 
arbetslivet. Lagen förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 
tillhörighet. Arbetsgivare ska bedriva ett aktivt målinriktat arbete för att 
främja etnisk mångfald i arbetslivet. 
 
Detta arbete omfattar tre huvudområden: 
 

• arbetsförhållanden 
• rekrytering 
• etniska trakasserier  
 

Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som 
har samma  hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. 
Med etniska trakasserier avses ett uppträdande som kränker en 
arbetstagares integritet och som har samband med arbetstagarens etniska 
tillhörighet. 
Med etnisk mångfald i arbetslivet avses att alla har lika möjligheter och 
rättigheter oberoende av  hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung eller 
trosbekännelse 
 
 
Syfte 
 
I Kalmar kommun vill vi ta tillvara alla människors möjligheter i arbetslivet 
och öka kunskapen om och förståelsen för människors likheter och 
olikheter. 
 
Vi vill främja effektivitet genom att använda alla kunskaper och resurser 
som finns hos alla människor oavsett etnisk tillhörighet. 
 
Ingen anställd i Kalmar kommun ska bli diskriminerad på grund av sin 
etniska tillhörighet. 
 
Arbetet med att främja etnisk mångfald ska vara en del i att utveckla den 
kommunala verksamheten. En mångkulturell kompetens ger förutsättningar 
för god kvalitet i verksamheten, bra service till medborgarna och ännu bättre 
arbetsförhållanden för våra anställda. 
 
Målinriktat arbete 



 
Ett målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald i arbetslivet handlar om 
att skapa lika rättigheter och lika möjligheter i fråga om arbete, 
anställningsvillkor och utveckling i arbetet. Det handlar också om att 
planmässigt vidta åtgärder för att öka och bättre ta tillvara etnisk mångfald, 
till exempel vid val av representanter i olika projekt – och arbetsgrupper. 
Åtgärderna kan vara att planera rekrytering, arbetsförhållanden och 
kompetensutveckling utifrån att den etniska mångfalden i organisationen 
ska främjas i alla typer av arbete och bland olika kategorier av arbetstagare. 
Sådana åtgärder förutsätter en medvetenhet om aktuella förhållanden. 
 
Aktiva åtgärder 
 
1. Arbetsförhållanden 
 

 Vi ska gemensamt arbeta för mångkulturella arbetsplatser och mot 
främlingsfientlighet och rasism 

 
 Arbetsklimatet ska präglas av tolerans gentemot olika individer och 

grupper 
 

 Arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska utformas så att de lämpar 
sig för alla oberoende av etnisk tillhörighet 

 
2. Rekrytering 
 

 Vid rekrytering ska vi särskilt uppmuntra att intresserade med olika 
etnisk bakgrund söker arbete 

 
 Annonser och kravspecifikationer ska utformas så att ingen sökande 

utestängs på grund av krav som inte är nödvändiga 
 

 Vid rekrytering ska den sökande bedömas utifrån sina individuella 
förutsättningar utan hänsyn till etnisk bakgrund. Ett sätt kan vara att 
avidentifiera ansökningshandlingar. 

 
 Vi ska vara generösa med att ta emot praktikanter och praoelever med 

olika etnisk tillhörighet 
 

3. Etniska trakasserier 
 

 Chefer ska särskilt känna till vilka faktorer som bidrar till en arbetsmiljö 
som är fri från etniska trakasserier samt kunna upptäcka trakasserier. 
Chefer ska förmedla denna kunskap till sin personal. 

 
 Anmälan om trakasserier ska utredas snarast och ingen får utsättas för 

repressalier på grund av anmälan 
 

  Den som utsätts för trakasserier ska erbjudas stöd från Kommunhälsan 
 



 För den som utsätter någon för trakasserier eller repressalier med 
anledning av anmälan om trakasserier kommer regler om 
disciplinpåföljd eller uppsägning ( avsked ) att tillämpas. 

 
 
Ansvar 
 
Personalenheten svarar för att anställda får kunskap om innehållet i denna 
plan. 
 
Varje nämnd  och förvaltning ska bedriva ett aktivt målinriktat arbete för att 
främja etnisk mångfald. 
 
Det är viktigt med förebilder. Den politiska ledningens hållning till arbete 
med att främja etnisk mångfald i arbetslivet har stor betydelse liksom den 
allmänna inställningen bland chefer och arbetskamrater. 
 
Varje chef med personalansvar/ arbetsmiljöansvar har skyldighet att arbeta i 
enlighet med lagstiftningen och denna plan för att förebygga och motverka 
diskriminering och etniska trakasserier. Denne ska rapportera eventuella 
anmälningar om etniska trakasserier till sin förvaltningschef som sedan 
avgör hur anmälan ska utredas och av vem. I dessa ärenden ska 
förvaltningschefen samråda med kommunledningskontorets personalenhet. 
 
Samverkan 
 
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att främja etnisk mångfald i 
arbetslivet. Sådan samverkan bör ske i det dagliga arbetet men kan även ske 
genom arbetsplatsträffar och genom samverkansgrupperna. 
 
Uppföljning 
 
Varje nämnd ska i samband med årsredovisningen beskriva hur den har 
arbetat med att främja etnisk mångfald. 
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