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Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

STK-2019-412
Sammanfattning

Mot bakgrund av ny lagstiftning beslutade kommunfullmäktige 26 januari 2017 att Plan för
jämställd personalpolitik upphör och inte kommer att revideras. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att stadskontoret under 2017 skulle ta fram ett förslag på ramverk för hur
Malmö stad som arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
Stadskontoret fick i uppdrag att följa upp hur ramverket fungerar senast 31 december 2019
samt att en delrapport lämnas till personalberedningen i december 2018.
Malmö stad tog under 2017 fram och implementerade ett kommunövergripande ramverk för
arbetet med aktiva åtgärder. Ramverket genomfördes för första gången under 2018. Samtliga
ledningsgrupper i Malmö stad på alla nivåer har genomfört workshopar och ett antal risker
för eventuell diskriminering har identifierats.
En granskning av Malmö stads HR-processer samt styrdokument och riktlinjer har
genomförts där ett fåtal risker för eventuell diskriminering identifierades. Ett viktigt syfte
med ramverket är att dialogen i workshoparna bidrar till ökad kunskap bland chefer i Malmö
stad avseende diskrimineringsområdet. Malmö stads ramverk och arbetssätt med aktiva
åtgärder har efter genomförandet utvärderats för att fastställa det framtida arbete och metod
med aktiva åtgärder. Utvärderingen är gjord på förvaltningsnivå.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten om arbetet med Malmö stads ramverk för
aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
2. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för utvärdering av ramverk.
3. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt arbete i enlighet beslutat ramverk.
Beslutsunderlag
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