Malmö stad

1 (2)

Fritidsnämnden
Datum

2020-10-22

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2020-2131

Kommunstyrlsen

Remiss Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor,
Stadskontoret
STK-2020-963

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadskontoret har skickat ut remiss angående revidering av styrdokument för hållbarhetsoch rättighetsfrågor. I stort anser fritidsförvaltningen att det är positivt att integrera
hållbarhets- och rättighetsbaserat arbete i budget och styrning. Det finns en risk att
respektive perspektiv kan tappa sin skärpa. Men å andra sidan får man ett helhetsgrepp med
ett intersektionellt perspektiv. Det finns dock delar som behöver konkretiseras. Till exempel
kan fritidsnämnden se att samordnarna har en nyckelroll i detta arbetet. De kommer därmed
att behöva ett mer konkret stöd i sitt arbete.

Yttrande

I SWECOs rapport är åtgärden för att tydliggöra kopplingen mellan Agenda 2030 och
hållbarhets- och rättighetsperspektiven att de kopplas till ordinarie budgetarbete och
styrning. Fritidsnämnden anser att det är viktigt att det finns ett mer långsiktigt arbete med
de här perspektiven.
Fritidsnämnden anser att det är positivt att minimera antalet planer eftersom det alltid finns
en risk att frågorna de behandlar kan anses vara ett sidospår som lätt glöms bort eller
prioriteras bort något som SWECOs rapport visar på.
Det är bra att ta ett samlat intersektionellt grepp för det rättighetsbaserade arbetet. Detta
med tanke på att perspektiven ofta går in i varandra. Det är avgörande för att kunna göra en
övergripande maktanalys att ha ett intersektionellt perspektiv. Samtidigt är det viktigt att de
specifika perspektiven barnrätt, hållbarhet, nationella minoriteter och så vidare är uttalade då
de maktobalanser de belyser ständigt behöver påminnas om. Det måste finnas en

2 (2)
medvetenhet och beredskap för risken att skärpan i respektive perspektiv försvinner i
helheten.
Fritidsnämnden ser att det kommer att behövas tydliga metoder för att perspektiven inte ska
försvinna samt för att kunna följa utvecklingen över tid. Hur det här stödet kommer att se ut
skulle behöva tydliggöras. Ett sätt att göra detta är att ha tvingande frågor i uppföljningen
men kanske även nya typer av analyser. Inriktningen riskerar att göra rättighetsarbetet
otydligt genom att ta bort de olika maktordningar som man arbetar med att synliggöra och
förändra (barn, funktion, nationella minoriteter, kön osv). Å andra sidan möjliggör det
integrerade arbetet att de olika perspektiven genomsyrar allt beslutsarbete. Detta kommer
dock att kräva ett systematiskt och konkret arbete på alla nivåer. Fritidsnämnden anser att
HUR är en viktig fråga som behöver konkretiseras.
Vad gäller samordnarens roll i förvaltningen så krävs kanske att mer än en person har en
samordnande roll för att frågorna inte ska bli för personbundna. För en liten förvaltningen
som fritidsförvaltningen kan detta bli ett tungt ansvar för en eller ett fåtal personer. Rollen
innebär att man ska ha stor kunskap och bra stöd från ledningen för att täcka alla dessa
perspektiv samt kunna förmedla kunskapen ut i organisationen.
En annan viktig del av arbetet med jämställdhet, jämlikhet och rättighetsbaserat arbete är att
etablera kunskapsallianser. Detta för att ta tillvara kunskap och samverka med malmöbor,
civilsamhället, näringslivet, det offentliga och forskare. Hur det som föreslås ska realiseras
skulle behöva konkretiseras.
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