
MDSS 
Mångfaldsdriven Samhällsservice

Ett utbildningsprojekt som höjer kunskapen 
om hur diskriminering motverkas.

Att motverka diskriminering på arbets-
platsen är att verka för en arbetsmiljö 
där alla ges möjlighet att utvecklas. 
Att motverka diskriminering är alltså 
ett led i ett positivt förändringsarbete 
som leder till högre kvalitet.



Ingen vill bli diskriminerad eller uppleva att de diskriminerat eller kränkt någon 
annan. Trots detta är diskriminering ett problem i vårt samhälle och inte bara 
för de som utsätts.  

MDSS är ett projekt som vill bidra till ett arbetsliv och samhälle med fokus på likabe-
handling. Vi fokuserar på respekten för alla människors rättigheter till ett bra bemö-
tande, oavsett vem man är. Genom projektet bidrar vi till en bättre arbetsmiljö för de 
som arbetar med samhällsservice. Vi ska även se till att medborgare, som besöker 
dessa inrättningar, upplever att de blir bemötta på ett positivt och rättvist sätt. 

MDSS är ett pilotprojekt som ska genomföra utbildningar i verksamheter som har en mycket stor betydelse 
för medborgaren och hela samhället. MDSS har målet att skapa en modell som sedan kan spridas i övriga 
Sverige. Därför prioriterar projektet:

• Utbildningar som är behovsanpassade
• Utbildningar som är flexibla
• Föreläsningar som ger kunskap, inspiration och stöd
• Metoder för mätning av resultat
• Insatserna som skall ”göra skillnad”



1. Test och enkät. Fylls i med hjälp av dator och tar ca 20 minuter. Resultaten   
 behandlas konfidentiellt. De analyseras och styr basutbildningens utformande. 

2. Utbildning och workshop. Grundläggande information om lagstiftning och   
 situationen på arbetsplatsen. Tar ca 2 timmar och kan förläggas till arbetsplatsen.

3. Strategisk dialog. Fokuserar på identifierade behov. Genomförs med hjälp av  
 extern specialist för ledningspersonal.

4. Seminarier. Erfarna inspiratörer föreläser kring frågeställningar som personalen  
 uttryckt behov av i steg 1 och 2.

5. Uppföljande tester. Mäter effekten av genomförda insatser.
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MDSS
 
• Ägs av Samordningsförbundet i Umeå  
 och finansieras av Europeiska Social- 
 fonden. 

• Pågår i 18 månader, med start  
 januari-2011. Skall utbilda 800 perso-
 ner anställda inom Umeå kommun,  
 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan  
 och Västerbottens läns landsting. 
 
• Skall höja kompetensen kring diskrimi- 
 neringslagstiftning och om hur 
 diskriminering motverkas. 
 
• Skall bidra till ökad likabehandling och  
 skapa förutsättningar för en bättre 
 arbetsmiljö och därmed högre kvalitet 
 för dem som är mottagare av sam- 
 hällservice.

Kontaktperson Isabell Johansson, Projektledare
Telefon 070-388 26 61


