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Revidering av handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2020-2022
STK-2020-751
Sammanfattning

Från kulturnämnden har kommunstyrelsen fått ett förslag till ny reviderad Handlingsplan för den
nationella minoriteten romer i Malmö. Den reviderade handlingsplanen sträcker sig mellan 2020 –
2022 och omfattar samtliga förvaltningar i Malmö stad. Förslaget är att godkänna Handlingsplan
för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 – 2022.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 –

2022.
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionstödsnämnden beslut 200427 § 46 med Reservation (SD)
Remissvar från servicenämnden
Servicenämndens ordförandedelegationsbeslut 200504
Miljönämnden beslut 200421 § 72 med Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 200421 § 64 med muntlig Reservation (MP) och Särskilt
yttrande (SD)
Fritidsnämnden beslut 200408 § 45 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från miljönämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200424 § 51 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
Remissversion Föreslagen handlingsplan för samtliga förvaltningar
Revisorskollegiet beslut 200325 § 39
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Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 80
Handlingsplan efter remissrunda 2020-05-08
Tekniska nämnden beslut 200421 § 131 med Reservation (SD) och (MP) och Särskilt
yttrande (V)
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden beslut 200428 § 55 med Reservation (SD)
Förskolenämnden beslut 200429 § 42 med Särskilt yttrande (V) och (SD)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Revidering av Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö
Kulturnämnden beslut 200527 § 51 med Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200430 § 113 med Reservation (SD)
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2016-2019

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ärendet

Kulturnämnden har vid sitt sammanträde 27 maj 2020, § 51, beslutat att översända förslag till ny
reviderad Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö för beslut hos kommunstyrelsen.
Den reviderade handlingsplanen sträcker sig mellan 2020 – 2022 och innefattar samtliga
förvaltningar i Malmö stad.
Bakgrund

Utifrån de särskilda rättigheter som de nationella minoriteterna romer, judar, samer,
sverigefinnar och tornedalingar har utifrån Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009:724) tog Malmö stad fram Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter år 2013 (STK-2013-1182). I policyn framgår det att den vid behov ska
kompletteras med handlingsplaner för respektive nationell minoritet, vilket efterfrågades av
romska representanter i Malmö stad.
Romskt informations- och kunskapscenter, som är organiserad inom kulturförvaltningens
verksamhet, samordnar frågor som berör den nationella minoriteten romer i Malmö stad och
fick efter införandet av policyn ansvar för att ta fram, implementera, följa upp, revidera och
rapportera Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer. Syftet med handlingsplanen är att ge
romer i Malmö möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, motverka diskriminering och
utsatthet samt skydda och främja kultur och språk och är således ett verktyg för att
implementera nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå.
Förslaget till ny handlingsplan 2020-2022

Handlingsplanen som togs fram efter införandet av Policy avseende Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter gällde mellan år 2016 – 2019 och omfattades av åtta
förvaltningar i Malmö stad. Inför revideringen av handlingsplanen uttryckte Malmö stads råd för
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den nationella minoriteten romer en önskan om att samtliga förvaltningar i staden borde inkluderas i
den reviderade versionen, varpå förslaget på handlingsplanen 2020 – 2022 nu omfattar samtliga
14 förvaltningar.
Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer godkände vid rådets sammanträde i februari 2020
förslaget på den reviderade handlingsplanen som sedan skickades på remiss till nämnder. I sina
yttranden ställer sig nämnderna i huvudsak positiva. Sex av nämnderna inkom med konkreta och
precisa synpunkter på justeringar av insatser i handlingsplanen, dessa justeringar har Romsk
informations- och kunskapscenter tagit i beaktan samt justerat handlingsplanen utefter.
Nämndernas yttranden och särskilda yttranden som inkommit från politiska partier i samband
med remissrundan finns att ta del av i de handlingar som bifogas ärendet. För en mer detaljerad
beskrivning av revideringsprocessen, se kulturförvaltningens tjänsteskrivelse för Handlingsplan för
den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022 (KN-2020-415), som också bifogas ärendet.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret bedömer att den reviderade handlingsplanen bidrar till att tillgodose den nationella
minoriteten romers rättigheter utifrån Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724.)
Med detta som grund ställer sig stadskontoret positiv till förslaget till reviderad Handlingsplan för
den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022 och föreslår att förslaget ska godkännas.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

