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Malmö mot Diskriminerings upptagningsområde

Förord
Ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår för Malmö mot Diskriminering har passerats. Den verksamhet vi bedriver är stark, professionell, gör skillnad och betyder mycket för många människor.
Varje dag!
Att i en verksamhetsberättelse sätta ord på ett helt verksamhetsår är inte det lättaste och det ska det
inte heller vara, men det du håller i din hand är ett strukturerat försök att sammanfatta det gångna
året.
2019 har varit ett arbetsintensivt år och mycket har hänt! Vi har fortsatt bedriva en starkt och professionell verksamhet i alla delar. Vi bedriver, tillsammans med de andra antidiskrimineringsbyråerna,
en verksamhet som är unik och som står upp för enskilda individer.
Under 2019 har vi fortsatt arbeta med vår utbildningsverksamhet. Det uppdrag vi haft för Malmö
stad, där vi utbildat chefer och ledare sedan 2012, avslutades under året. Istället har vi utökat samarbetet med Region Skåne och genomfört flera olika utbildningar under året. Både ensamma och
tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.
Vi har också fortsatt utveckla vårt processledande arbete och vår kompetens kring aktiva åtgärder.
Den handbok om aktiva åtgärder som vi arbetat med under 2019 är nu klar och redo att spridas.
Vi avslutade vårt barnrättsprojekt ”Diskriminering mot Barn och Unga” (DiBU) under första halvan av
2019 och ganska direkt därpå startade vi upp ett nytt projekt ”Aktion som metod” där vi tar sikte på
den strukturella diskrimineringen som drabbar barn och unga.
Det är med väldig stolthet vi lägger 2019 till handlingarna. Men det är också med en tilltagande oro.
Vi ser varje dag hur människor får sina mänskliga rättigheter kränkta och hur diskriminering, genom
enskilda händelser och starka strukturer, hindrar människor från att leva det liv som de har rätt till.
Tyvärr så blir det också allt tydligare att vi på Malmö mot Diskriminering, tillsammans med de andra
antidiskrimineringsbyråerna i landet, är det enda alternativet att vända sig till för många människor
som utsätts för diskriminering. Vi behöver vara fler som står upp för mänskliga rättigheter och för
rätten att inte bli diskriminerad.
De mänskliga rättigheterna är och ska vara en del av alla människors vardag. Men vi kan aldrig ta
dem för givna. Gör vi det så riskerar det samhälle som vi byggt upp och de demokratiska grundstenar som det vilar på att raseras. Så låt oss kämpa för mänskliga rättigheter och mot diskriminering
och låt oss göra det tillsammans.
Tinahåkan Jönsson
Ordförande styrelsen,
Malmö mot Diskriminering
Johan Ekblad
Verksamhetschef,
Malmö mot Diskriminering
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Malmö mot Diskriminering och dess medlemmar
Malmö mot Diskriminering samverkar konstant med sina medlemsorganisationer med är att
skapa ett nätverk som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering i Malmö och
sydöstra Skåne. Under 2019 har Malmö mot Diskriminering därför fortsatt med att fördjupa sina
nätverk och kontakter med våra medlemsorganisationer och förstärkt sina strategier för ett
aktivt medlemsarbete.

Medlemsorganisationerna är vår resurs för ett
bra samverkansarbete. De ger oss möjlighet
att sprida information, att bedriva ett effektivt
opinionsarbete, för erfarenhetsutbyte och
för att få information genom deras kunskap.
Malmö mot Diskriminerings medlemsarbete

kan vara verksamma i att sprida kunskap om
vårt arbete mot diskriminering. Under 2019
har vi nått ut till föreningslivet i 15 kommuner
i sydöstra Skåne, för att sprida information
om vårt arbete och bjuda in föreningar till vårt
nätverk. Tyvärr har den direkta effekten varit

är även en av våra resurser för att utveckla vår
egen verksamhet. Det är därför Malmö mot
Diskriminering strävar efter ett starkt nätverk
genom ett aktivt medlemsarbete. Nätverket
ska alltid bygga på erfarenhetsutbyte, dialog
och tvärsektoriell samverkan.

ganska låg medan den långsiktiga effekten är
svår att mäta.

Malmö mot Diskriminering fortsätter att utöka
sitt paraply. Under 2019 har det tillkommit
två nya organisationer, varav en verkar
över hela Skåne. Därmed har Malmö mot
Diskriminering även utvidgat sitt engagemang
inom sitt upptagningsområde. Malmö mot
Diskriminering hade 57 medlemmar vid slutet
av 2019.
Sedan 2018 har Malmö mot Diskriminering
en tydlig medlemsstrategi som vi har fortsatt
att arbeta med under 2019. Målet med
medlemsstrategin är att skapa ett strukturerat
arbete för att nå ut till organisationer som
arbetar med diskrimineringsfrågor i södra
Skåne. Malmö mot Diskriminering ska
förbättra sina samarbeten med föreningar
utanför Malmö, och med organisationer som
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Medlemsstrategin ska vara vägledande för
Malmö mot Diskriminerings medlemsarbete
under 2020 och ses över enligt behov.
Malmö mot Diskriminerings nätverkande har
kontinuerligt stärkts genom gemensamma
arrangemang med medlemsorganisationer,
andra aktörer inom det civila samhället,
kommuner och Region Skåne.
Tillsammans med våra
medlemsorganisationer ARF/Filmcentrum Syd,
Röda Korset i Malmö och Hyresgästföreningen
har Malmö mot Diskriminering samordnat en
visning av filmen ”Push”. Efter filmen har Röda
Korset i Malmö, Malmö mot Diskriminering
och Hyresgästföreningen kommenterat filmen
och berättat om respektive verksamhet som
berör bostadsfrågan.
Arrangemang inom nätverk mot
diskriminering som vänder sig till
allmänheten ökar kännedomen om Malmö
mot Diskriminerings arbete och bidrar till

en utökad medlemsverksamhet. I dessa
nätverk ingår minnesdagar som ”Förintelsen
Minnesdag” respektive ”Minnesdagen
för avskaffande av den transatlantiska
slavhandeln i Sverige” och deltagande
i panelsamtal så som Skåneidrottens
arrangemang ”Lika villkor inom idrotten?”.

genomförts med bra resultat. Utbildningen i
höstas blev dock inställd på grund av sjukdom.
Under 2020 planeras återigen två utbildningar
som riktar sig mot representanter från våra
medlemsföreningar.
Malmö mot Diskriminering har genomfört
11 utbildningar för och tillsammans med
medlemsorganisationer under 2019. Med
några medlemsorganisationer har vi byggt
upp ett långvarigt och väletablerat samarbete
angående utbildningar, som vi är glada och
stolta över. Föreningar har bokat utbildningar
för att skapa sig en grundläggande kunskap
om diskrimineringslagen, normer och

Malmö mot Diskriminering siktar på ett
ökat antal utbildningar för och tillsammans
med våra medlemsorganisationer. Alla
medlemmar ska känna till att de har rätt till
en gratis utbildning och deras föreningar ska
känna sig välkomna att boka en utbildning.
Malmö mot Diskriminering fortsätter
att erbjuda en grundutbildning till alla
sina medlemsföreningar en gång per år.
Eftersom den möjligheten sällan utnyttjats
anordnar Malmö mot Diskriminering sedan
i höstas en utbildning för ett mindre antal
representanter från olika medlemsföreningar.
Fördelen med en sådan utbildning är att
en organisation inte måste synka ett större
antal av sina medlemmar för en viss tid,
och att flera av Malmö mot Diskriminerings
medlemmar träffas på samma gång och
diskuterar utifrån sina olika perspektiv
och fokusområden. Medlemsutbildningar
är inte enbart tillfällen för oss att
sprida kunskap om antidiskriminering,
diskrimineringslagstiftning, normkritik
och mänskliga rättigheter. De är även en
bra möjlighet för oss att informera om vår
organisation och vårt arbete, och för att
fördjupa kontakten mellan Malmö mot
Diskriminering och våra medlemmar. Detta
bidrar till att bygga ut vårt befintliga nätverk
mot diskriminering.

antidiskriminering och för att uppdatera och
utöka den befintliga kunskapen.
Malmö mot Diskriminerings processledande
verktyg har under 2019 utökat sina kontakter
med organisationer inom civilsamhället,
både medlemsorganisationer och ickemedlemmar. Projektet ”Policy på riktigt”
riktar sig till föreningar med ansvar enligt
diskrimineringslagen som arbetsgivare samt
till utbildare. Våra processledare samordnar
möten och finns med som processtöd och
handledningsstöd. Utöver detta har anlitandet
av processledare från medlemmarnas sida
befästs. Malmö mot Diskriminering är glada
över att våra medlemmar ser oss som en
resurs när det gäller juridiska frågor om
diskriminering. Vi tar emot anmälningar
genom en av våra medlemsorganisationer
samt samarbetar med medlemsföreningar
angående ärenden. Vi anser att sådan
kontakt och samverkan är en viktig del av
vårt nätverksarbete. Vi ser det även som ett
bekräftat förtroende som vi är glada och stolta
över.

Under 2019 har en medlemsutbildning
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MmDs utbildnings- och opinionsbildande arbete
Malmö mot Diskriminerings kunskapshöjande och opinionsbildande arbete mot diskriminering
och för mänskliga rättigheter är ett grundläggande element i vår verksamhet. Att sprida
information om diskrimineringslagen och mänskliga rättigheter och därmed positivt
påverka den offentliga uppfattningen om antidiskriminering är en viktig insats för ett
demokratiskt och rättvist samhälle. Det gör att utbildning och opinionsbildning är en av våra
grundläggande uppgifter. Utöver vår utbildningsverksamhet är det självklart för Malmö mot
Diskriminering att samverka och ingå i olika nätverk för att sprida kunskap och utveckla
antidiskrimineringsarbetet vidare.
Under 2019 har Malmö mot Diskriminering arrangerat egna konferenser och seminarier:
• Bok- och filmsläpp för materialen “Kim berättar”, “Rätt åt dig!” och “Verktygsboken 		
PraLin”.
• Slutkonferens för barnrättsprojektet
• Konferens om aktiva åtgärder i arbetslivet: “Att få plats som människa i en organisation”.
Malmö mot Diskriminering har varit med och arrangerat följande arrangemang i samarbete med
andra organisationer:
• Förintelsens Minnesdag.
• Minnesdagen för avskaffande av den transatlantiska slavhandeln i Sverige, årets tema var
“Våra rättigheter”.
• Filmvisning av filmen “Push” tillsammans med Hyresgästföreningen, ARF/Filmcentrum
Syd och Röda Korset i Malmö.
• Malmö Queer Filmfestival.
och har varit delaktiga på bland annat följande evenemang:
• MR-dagarna.
• Antidiskrimineringsbyråers (ADB)-dag med DO.
• Nätverkets Barnets rättigheter i Skåne.
• Panelsamtal med Skåneidrotten: “Lika villkor inom idrotten?”.
• Region Skånes “AT-dag” och “Nätverk hälsa”.
• Kartläggningsseminarium med Malmö stad och Malmö universitet om segregation och
bostadsdiskriminering.
• Inkluderingslabbets konferens “ONORM”
Malmö mot Diskriminering har varit synligt i nationella och internationella media under 2019,
båda med egna texter och mediabevakningar, t.ex.:
• Tre debattartiklar, varav två om diskriminering genom underlåtenhet (bristande 		
tillgänglighet) i skolan, en debattartikel som diskuterar bostadsdiskriminering såväl som
en replikartikel.
• Fyra pressmeddelanden.
• Malmö mot Diskriminering blev omnämnd i mer än 100 artiklar i Skåne och nationellt.
Malmö mot Diskriminering har lämnat in svar på ett antal remisser:
• Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (DS 2019:4).
• Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor.
• Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68).
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Malmö mot Diskriminering har genomfört
100 utbildningar och informationsinsatser
under 2019 och nått nästan 3000 personer.

och nästan 200 anställda i Malmö stad under
perioden januari till sista september 2019.
Eftersom vi sett ett behov av utbildningar
inom diskrimineringslagen och särskilt för
aktiva åtgärdsarbete strävar Malmö mot
Diskriminering efter ett nytt uppdrag från
Malmö stad.

Bland utbildningsinsatserna kan särskilt
nämnas att Malmö mot Diskriminering har
befäst sitt etablerade samarbete med Region
Skåne och Regionens likarättsambassadörer.
Som egen aktör och delvis tillsammans
med Antidiskrimineringsbyrån Norra
Skåne har vi genomfört sju utbildningar
till vårdpersonal inom Region Skåne samt
två andra informationsinsatser genom våra
processledare. Vi har nått ca. 300 personer, de
flesta inom vård och hälsa.
Detta samarbete kommer att fortsätta och
fördjupas under 2020. Även kontakten
angående Stora Likarättsdagarna, som
pausades under 2019, har hållits igång och vi
kommer vara delaktiga igen med en workshop
under 2020.
Sedan flera år tillbaka har Malmö mot
Diskriminering haft ett utbildningsuppdrag
från Malmö stad för att erbjuda alla chefer och
ledare inom den kommunala verksamheten
en utbildning i diskrimineringslagen, inklusive
aktiva åtgärder och grundläggande kunskap
om arbete med normkritik. Uppdraget löpte
ut i slutet av september 2019. Malmö mot
Diskriminering har utbildat mer än 103 chefer

Andra viktiga mottagare av utbildningar är
Malmö mot Diskriminerings medlemmar.
Under våren har Malmö mot Diskriminering
bjudit in sina medlemsorganisationer till en
utbildningskväll, som blev väl mottagen med
cirka 10 deltagare. Medlemsorganisationerna
Judiska församlingen Malmö, DHR Skåne,
Byggnads Skåne och Winnet har bokat varsin
utbildning. Med fackförbundet Byggnads har
Malmö mot Diskriminering sen tidigare ett
etablerat utbildningssamarbete.
Under andra halvåret 2019 påbörjade Malmö
mot Diskriminerings grundverksamhet och
processledare en satsning som ska möjliggöra
och underlätta utbildningar inom näringslivet
respektive privata företag.
Malmö mot Diskriminerings projekt DiBU
har varit en viktig aktör som har skapat och
spridit kunskap och information om hur
diskriminering berör barn och unga, samt lyft
barnens perspektiv i diskrimineringsärenden
genom utbildning. Under 2018 har DiBU
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hållit ett tiotal utbildningsinsatser i Skåne
och nationellt. Syftet har varit att informera
barn och unga om deras rättigheter,
men även att utbilda organisationer,
antidiskrimineringsbyråer, ideella föreningar
och allmänheten.
DiBU har tagit fram två egna böcker: ”Kim
berättar. Om när det blev orättvist och dumt,
och när det blev bra igen”, som riktar sig till
barn från ca. sex till tio år och vuxna som tar
hand om dem, samt boken ”Rätt åt dig! En bok
om din rätt att inte bli diskriminerad” för unga
från 11 till ca. 18 år. Båda böckerna har spridits
nationellt.
Tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån
Uppsala (ADU) har DiBU tagit fram en ny och
reviderad upplaga av ”Verktygsboken PraLin:
praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan”,
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som riktar sig till skolpersonal och alla som
arbetar med barn och ungas rättigheter inom
utbildningsområdet. Dessa utbildnings- och
informationsmaterial har ingått i en satsning
för att påverka den allmänna kunskapen av
diskriminering mot barn och unga för att
ändra insikt, uppfattning och opinion om
barnrättsperspektivet i diskrimineringsfrågor.
Efter DiBU avslutades i juni 2019 startades
projektet Aktion som metod (ASOM) i juli 2019.
Ett centralt arbetssätt inom ASOM är att mötas
i aktionsgrupp, där både unga med erfarenhet
av att bli diskriminerade och sakkunniga
deltar. Syftet är att ha en integrerad process
som ett verktyg i det främjande arbetet
mot diskriminering. Ett självklart mål i
projektet är att skapa och sprida kunskap
och därmed påverka en opinionsförändring
i diskrimineringsfrågor som berör barn och
unga.

Under 2019 har Malmö mot Diskriminering
varit aktivt engagerad i att arrangera några
viktiga minnesdagar, såsom ”Förintelsen
Minnesdag” och ”Minnesdagen för

deltagande i panelsamtal handlar de om att
påminna om betydelsen av de mänskliga
rättigheterna och den grundläggande
principen om icke-diskriminering.

avskaffande av den transatlantiska
slavhandeln i Sverige”. I dessa
samarbetsprojekt ingick flera aktörer från
Malmös civilsamhälle, t.ex. Afrosvenskarnas
Forum för Rättvisa, ABF, ARF - film och kultur
för mänskliga rättigheter, samt Malmö stad
och Malmö universitet.

Malmö mot Diskriminering har nämnts flera
gånger i media i samband med sitt juridiska
arbete under 2019. Särskilt två fall som båda
handlade om diskriminering av barn fick
stor medial uppmärksamhet. Andra ämnen
som har uppmärksammats är bristande
tillgänglighet på utbildningsområdet och
inom vården såväl som bostadsdiskriminering.
Under 2019 blev Malmö mot Diskriminering
omnämnt mer än 160 gånger i olika medier
med ca. 90 artiklar, ca. 50 omnämnanden på
Facebook och ca. 20 omnämnanden i andra
sociala medier.

Malmö mot Diskriminering har, tillsammans
med våra medlemsorganisationer ARF/
Filmcentrum Syd, Röda Korset i Malmö
och Hyresgästföreningen, samordnat
en visning av filmen ”Push”. Efter filmen
kommenterade Röda Korset i Malmö, Malmö
mot Diskriminering och Hyresgästföreningen
innehållet i filmen och berättade om
sin respektive verksamhet som berör
bostadsfrågan.
Dessa minnesdagar och arrangemang är
en viktig del av Malmö mot Diskriminerings

Genom vårt utbildningsarbete om
diskrimineringslagen, barnrättsperspektivet i
diskrimineringsfrågor, bostadsdiskriminering,
lagen om aktiva åtgärder samt genom vårt
arbete med nätverk och opinionsbildning
har Malmö mot Diskriminering etablerat sig

samverkan och offentlighetsarbete.
Tillsammans med Malmö mot Diskriminerings
egna seminarier och konferenser samt

som en viktig och seriös aktör i arbetet mot
diskriminering, för mänskliga rättigheter och
för rättvisa.
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Malmö mot Diskriminerings juridiska arbete
Ett av Malmö mot Diskriminerings
grunduppdrag är att ge enskilda som
utsatts för diskriminering kostnadsfri
juridisk rådgivning och stöd. Malmö mot
Diskriminerings grundverksamhet har två
anställda jurister som arbetat med dessa
delar. Utöver detta har ytterligare två jurister
arbetat med rådgivning kopplat till projektet
Aktion som metod, vilket ni kan läsa mer om
på sidorna 18-19.

kontakten med MmD samt med parten
som anmäls för diskriminering. Detta med
undantag för de korta insatser där MmD kan
påtala brister för den som anmäls.
Utredningsärenden är de ärenden som
upptar mest tid för en handläggare. Därför
begränsar vi hur många utredningsärenden
som kan tas in samtidigt. Det finns dock ingen
begränsning för hur många insatsärenden
som vi kan handlägga vilket möjliggjorts
genom att anmälaren är den drivande i dessa
processer.1 Sedan denna begräsning infördes

Under 2019 har Malmö mot Diskriminering
(MmD) arbetat med ett nytt system för
ärendehandläggning då det system som
prövades under 2018 visade sig svårt att
sammanställa. Det nya system som nu
används delar in ärenden i tre kategorier:
utredningsärenden, rådgivningsärenden och
insatsärenden. I den första kategorin återfinns
ärenden där vi aktivt utreder eller driver
ärendet framåt t.ex. genom domstolsprocess.
I dessa ärenden är MmD den som ansvarar
för kontakter med motparter och anmälare.
Rådgivningsärenden är ärenden där
rådgivning ges och därefter avslutas ärendet.
Insatsärenden är ärenden där kontinuerlig
rådgivning ges över tid men där anmälaren
är ansvarig för att hålla kontakten med MmD.
Här ingår t.ex. ärenden där MmD är behjälpliga
med att skriva anmälningar till andra
myndigheter eller där MmD gör korta snabba
insatser t.ex. genom att påtala en brist för en
kommun, arbetsgivare eller dylikt men där vi
inte går in djupare i det enskilda ärendet. Det
som främst skiljer ett insatsärende från ett
utredningsärende är alltså att i insatsärenden
är det anmälaren själv som ansvarar för
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2018 har MmD inte behövt ha ärendestopp,
vilket vi har behövt ha tidigare år. Vi har dock
en kö för utredningsärenden och denna kö har
under 2019 blivit full. Genom att arbeta på det
här sättet har vi kunnat öka möjligheten för
enskilda att få uppföljande stöd även i de fall
som vi inte har möjlighet att utreda själva.
Under 2019 har 231 personer vänt sig till
Malmö mot Diskriminering vilket är en ökning
med 26 % jämfört med förevarande år.
Vilka anmäler till Malmö mot Diskriminering
och varför?
Malmö mot Diskriminerings juridiska
arbete utgår från de anmälningar som
inkommer till byrån. Vi arbetar med alla
diskrimineringsgrunder som omfattas av
diskrimineringslagen, det vill säga kön,
könsidentitet och könsuttryck, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, funktionsnedsättning och ålder.
Malmö mot Diskriminering gör inga urval
kopplade till att någon diskrimineringsgrund

1Tillgänglighetsanpassning som innebär att Malmö
mot Diskriminering i högre grad är drivande görs
alltid om behov av det finns.

eller något samhällsområde skulle vara
viktigare än något annat, utan tar emot alla
anmälningar på samma sätt.

Diskriminerings upplevelse är att många har
kunskap om skyddet mot diskriminering
baserat på funktionsvariation och att det
också finns en vana av att använda juridiken
som medel för att nå förändring inom många
funkisorganisationer.

Det går inte att dra några slutsatser utifrån
Malmö mot Diskriminerings statistik om vilka
grupper i samhället som är mest utsatta
eller inom vilka samhällsområden som
diskriminering oftast sker. Det som Malmö
mot Diskriminerings statistik kan visa är vilka
grupper som vår verksamhet når ut till och
kanske även i viss mån hur kunskaperna
om diskrimineringslagens skydd ser ut i

Malmö mot Diskriminering försöker följa upp
olika områden eller frågor där vi tror att vi
behöver nå ut bättre. Trots att antalet ärenden
ökade med 26 % 2019 jämfört med 2018 har
andelen ärenden som rör etnicitet endast
gått upp med ca. 6 %. Gällande ärenden med

samhället. Om en person inte känner till
Malmö mot Diskriminering eller vet om att den
skyddas av diskrimineringslagen så kommer
den inte heller att anmäla.

koppling till religion har en minskning skett
med 60 % jämfört med tidigare år, trots den
plats som frågan tar i samhällsdebatten och
den diskriminering som vi av erfarenhet vet
drabbar människor utifrån dessa grunder.
Dessa resultat kommer analyseras närmare
under 2020 och en strategi kommer att tas
fram för att personer ska känna till, våga och
vilja vända sig till MmD i dessa frågor.

Den vanligast förekommande typen av
ärende hos Malmö mot Diskriminering 2019
var ärenden som rörde diskriminering i
skolan kopplat till diskrimineringsgrunden
funktionsnedsättning. Malmö mot

Kön
Könsidentitet
Etnicitet
Religion eller trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Sexuella trakasserier
Ej diskriminering/oklart
Multipel

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Statistik kring våra ärenden

eller där frågan inte alls rörde diskriminering.
Det kan handla om diskriminering på grund
av det som vanligtvis benämns som klass
eller socioekonomisk bakgrund, d.v.s.
diskriminering till följd av ekonomi eller
utbildningsbakgrund eller fall som är av
polisiär natur, så som hot mellan grannar.
Andra exempel är arbetsmiljöproblem utan
koppling till diskrimineringsgrund, stöld osv.

Utifrån diskrimineringsgrund
Den mest anmälda diskrimineringsgrunden
under 2019 var funktionsnedsättning. 86
personer vände sig under året till MmD med
frågor rörande diskriminering baserat på
funktion, det utgör närmare 40 % av alla
ärenden MmD fått in under året. Detta är en
ökning med 65 % jämfört med 2018. Denna
ökning hänger delvis samman med att MmD
under året drivit ärenden i domstol som fått
medial uppmärksamhet samt att MmD som

Utifrån samhällsområde
Skyddet i diskrimineringslagen täcker tio
samhällsområden. Bland de anmälningar

organisation blivit omtalat på olika forum
i sociala medier som rör frågor kopplat till
funktion. På andra plats kommer etnicitet
som utgör ca. 24 % av de anmälningar
som kommer in. På tredje plats kommer
ärenden som rör flera diskrimineringsgrunder
i kombination, så kallad multipel
diskriminering. Dessa anmälningar utgör ca.
8 % av ärendena som kommer in. Vanligast
är funktionsnedsättning i kombination med
kön eller ålder, de utgör ca 50 % av dessa
ärenden. Kön kommer på fjärde plats och rör
ca. 6 % av anmälningarna2. Därefter kommer
sexuella trakasserier och ålder, där vardera
grunden utgör ca 4 % av de anmälningar vi får
in. Gällande sexuella trakasserier skedde en
ökning på 50 % jämfört med tidigare år, även
ålder har ökat med ca. 30 %.
Ungefär 12 % av anmälningarna 2019 rörde
diskriminering som inte hade samband med
någon av diskrimineringsgrunderna i lagen

2Observera att ärenden som rör sexuella trakasserier
inte omfattas av kön, utan statistikförs separat. Skulle
grundera slås samman utgör de ca 10%.
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Malmö mot Diskriminering har fått in
under 2019 är arbetslivet det vanligast
förekommande samhällsområdet, tätt följt av
utbildning. 56 stycken anmälningar gällande
arbetslivet inkom 2019 och 54 gällande
utbildning. Sammantaget utgör dessa två
områden närmare 50 % av de ärenden som
inkommer till MmD. Samhällsområdena
hälso- och sjukvård och varor och tjänster
kommer på tredje plats med 35 ärenden
anmälda per område, dessa utgör tillsammans
ca. 30 % av årets anmälningar. Start och
bedrivande av näringsverksamhet var det
enda samhällsområde där MmD inte fick
in några anmälningar under 2019. Den
höga andelen ärenden som rör utbildning
är troligtvis ett resultat av MmD:s tidigare
barnrättsprojekt DiBU (Diskriminering mot
Barn och Unga) som var verksamt under
tre år samt MmD:s nuvarande barn och
ungdomsprojekt ASOM (Aktion som metod).
I samband med att MmD under 2019 nådde

framgång3 i domstol i ett ärende rörande
bristande tillgänglighet i skolan såg vi
också en ökning av ärenden kopplade till
utbildningsområdet.

Utifrån typ av diskriminering
Diskrimineringslagen skyddar personer från

någon blir direkt missgynnad på grund av
dennes koppling till diskrimineringsgrund,
t.ex. att personen inte får ett jobb. 23
% gällde diskriminering kopplat till
bristande tillgänglighet, det vill säga att
anpassning inte skett för att en person
med funktionsnedsättning ska komma i
jämförbar situation med personer utan
funktionsnedsättning. Ca. 13 % gällde
trakasserier eller sexuella trakasserier. Ca.
14 % gällde personer som drabbats av flera
former av diskriminering, som exempel
kan nämnas ett fall där en anställd anmält

sex olika typer av diskriminering. Direkt
diskriminering, indirekt diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier, bristande
tillgänglighet och repressalier. Ca. 45 %
av anmälningarna som kom in 2019 rörde
direkt diskriminering. Det vill säga att

sexuella trakasserier och sedan på olika sätt
straffats för detta. Indirekt diskriminering
utgör ca. 3 % av fallen. Indirekt diskriminering
är när en neutral regel som gäller för alla
särskilt drabbar vissa. Exempel på detta
kan vara att en hyresvärd inte godkänner

Ungefär 12 % av de frågor som kommer
in rör samhällsområden som inte täcks av
lagens skydd t.ex. diskriminering mellan
privatpersoner, inom föreningar eller i kontakt
med rättsväsendet.

3 Ärendet är överklagat och kommer prövas i hovrätten
under 2020
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sjukersättning som inkomst vilket riskerar
att särskilt drabba personer med vissa
typer av funktionsnedsättningar. Ca. 2 % av
anmälningarna gällde repressalier, det vill
säga att någon straffats för att den anmält eller
påtalat diskriminering.
Geografisk fördelning
Av de anmälningar Malmö mot Diskriminering
har fått in under 2019 gällde något fler
än hälften, ca. 55 %, händelser som
drabbat någon boende i Malmö. Näst
flest anmälningar, ca. 10 %, kommer
från Lund. Det kan här vara av intresse
att veta att sett till alla personer som
bor inom MmD:s upptagningsområde så
är ca 45 % boende i Malmö och ca 16 %
boende i Lund. Således kan vi se en viss
överrepresentation av ärenden från Malmö
och viss underrepresentation av ärenden från
Lund. Detta hänger troligen samman dels
med MmD:s placering i Malmö samt MmD:s
namn. Något som ytterligare tyder på detta är
t.ex. att 11 % av de personer som bor i MmD:s
upptagningsområde är boende i Kristianstad,
som är geografiskt långt från Malmö, men
endast 1 % av våra anmälningar kommer
därifrån.
Ca. 13 % av de ärenden som inkom
2019 kom från kommuner utanför vårt
upptagningsområde. Totalt finns 13 av de 18
upptagningskommunerna representerade
bland anmälningarna.4 I 10 % av

4 Antalet ärenden som inkommer till MmD säger inget om
problemet med diskriminering i respektive kommun, utan
mer om kommunens storlek samt om MmDs förmåga att nå
ut i kommunen.
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rådgivningsärendena och de återkommande
rådgivningsärendena har anmälaren inte
uppgett eller inte velat uppge kommun. Det
är därför möjligt att fler än 13 kommuner
finns representerade samt att den statistiska
fördelningen mellan kommunerna inte är helt
korrekt.

Kommentar
Vi kan generellt se en stark koppling mellan
domstolsärende, media och hur många
ärenden rörande en viss grund eller ett visst
område som vi får in. Detta kan på sikt leda till
att oproportionerligt mycket stöd ges i vissa
typer av ärenden i relation till andra. Detta
kan resultera i att personer inte tror att det
är någon idé att vända sig till byrån om den
drabbas av diskriminering baserat på någon
grund där MmD får lite uppmärksamhet och
driver få ärenden, vilket riskerar att leda till ett
moment 22. Detta är något som MmD kommer
att arbeta med under 2020.
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Två barnrättsprojekt: DiBU och Aktion som metod
I juni 2019 avslutade vi vårt första Arvsfondsfinansierade projekt Diskriminering mot Barn och Unga
(DiBU). Målet med DiBU var att inkorporera ett barnrättsperspektiv i Malmö mot Diskriminerings
hela verksamhet och med facit i hand får vi säga att vi lyckades påbörja det arbetet. Som vuxna kan
vi aldrig ”bocka av” eller bli färdiga med barnrättsperspektivet. Sedan Barnkonventionen blev lag
den 1 januari 2020 måste hela samhället pröva sig fram i vad det kan komma att innebära; så även
Malmö mot Diskriminering.
DiBU blev den nödvändiga startpunkten för ett genomgripande förändringsarbete. Vi utvecklade
metoder för att nå, bemöta och stötta barn och unga som blivit utsatta för diskriminering. Vi stärkte
de vi kom i kontakt med genom juridisk rådgivning och stöd samt genom utbildningsinsatser. Vi
tog fram böcker och utbildningskoncept. Vi utvecklade ett barnrättsperspektiv i handläggningen
av våra ärenden, vilket bland annat innebar att bygga in extra tid för särskilda avvägningar. Till
exempel: Hur gör vi barnet delaktigt? Hör gör vi så att barnet kan göra sin röst hörd? Är det barnets
bästa att genomgå en domstolsprocess?

Verktygsboken PraLin
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Om bemötandet, barnets
bästa och särskilda avvägningar i handläggning av
ärenden som rör barn och
unga som blivit utsatta för
diskriminering.

Praktiskt arbete
med lika rättigheter
i skolan

EN BOK FRÅN MALMÖ MOT DISKRIMINERING
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Lärdomarna har vi delat med landets alla antidiskrimineringsbyråer (adb:er). Under projektet
startade vi regelbundna barnrättsträffar för juristerna vid alla adb:er för samtal om handläggning
av barnärenden. Vid varje träff är en ny antidiskrimineringsbyrå värd.
Under DiBU tog vi emot 111 anmälningar om diskriminering gentemot barn och unga. Av dessa
utspelade sig 66 % i skolan och av dem var det 41 stycken (56%) som handlade om diskriminering
mot elever med funktionsvariationer. Näst vanligast bland skolärendena var diskriminering på
grund av etnisk tillhörighet, där vi fick in 18 anmälningar (25%).
Men en överväldigande majoritet av de fall vi fick in handlade alltså om bristande tillgänglighet. Vi
kunde konstatera att brister i det särskilda stödet till elever med funktionsvariationer är vanligt och
att det ofta tar alltför lång tid innan skolorna förmår ge rätt stöd. Vi kunde också se att det krävs en
engagerad förälder eller vårdnadshavare för att barnet ska få sina rättigheter tillgodosedda. Här
kände och känner vi ett behov av att nå ut bredare, så att de som kanske inte annars skulle hitta till
Malmö mot Diskriminering kan göra det.
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Under projektets slutseminarium på STUDIO Meetingpoint fokuserade vi på skolan: halva dagen
riktades till elever och andra halvan till anställda och ansvarsbärare inom skolan. Vi var stolta över
allt som vi åstadkommit under de tre år som gått, men hade också en stark vilja att få fortsätta att
fördjupa vårt arbete. Vi kände att våra verktyg inte riktigt räckte till för att komma åt de strukturella
orättvisor som ligger bakom att den enskilde drabbas av diskriminering.

Aktion som metod – med finansiering från Arvsfonden
Genom nya medel från Arvsfonden har vi fått möjligheten att under tre år arbeta med att
fokusera våra krafter för att skapa förändring på det strukturella planet. Det nya projektet, som
vi kallar Aktion som metod (ASOM), startade 1 juli 2019 och målgruppen är barn och unga från
0-25 år. Projektet eftersträvar förändring med hjälp av juridik, opinion och samverkan där de
ungas problemformuleringar står i centrum. Varje projektår kommer vi att angripa en särskild
diskrimineringsfråga med ett samlat grepp som inrymmer både den orättvisa som drabbar en
individ och den orättvisa som ligger invävd i samhällets strukturer. Fokusområdet för vårt första
projektår har naturligt fallit på bristande tillgänglighet då vi hade fått in flest anmälningar på det
området.
Aktion som metod kan ses som del två i arbetet med att säkerställa en hållbar och kvalitativ
ärendehandläggning som rör diskriminering mot barn och unga. Till exempel arbetar vi vidare
med att på ett strukturerat sätt låta barn och unga själva styra över vad som ska göras i sina
individärenden, men nu även genom att låta de som vill vara delaktiga i förändringsarbete på
strukturell nivå.

Aktionsgrupp
MmD:s grund är den juridiska verksamheten – men lika viktig för vår effekt är det främjande
arbetet ute i samhället. Inom Aktion som metod har vi integrerat processledning som ett verktyg
i det främjande arbetet. Vi har samlat en Aktionsgrupp som består av rättighetskämpar med
olika specialområden – bland dem finns sakkunniga och forskare inom specialpedagogik och
rättssociologi samt en ung person med egen erfarenhet av att bli diskriminerad på grund av
funktionsvariation. Vi processleder aktionsgruppen för att gemensamt med denna, och med
utgångspunkt i våra aktuella individärenden, identifiera strukturella hinder för tillgänglighet i
samhället och hitta metoder för förändringsarbete. Genom gruppen breddas våra perspektiv
och vi kan undersöka bristande tillgänglighet både ur ett bredare samhälleligt, strukturellt och
självupplevt perspektiv. Vi har hållit en förträff och två ordinarie träffar med gruppen där vi har lagt
grunden för detta arbete.
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Den 28 november 2019 kom en efterlängtad och historisk dom1 från Malmö tingsrätt i ett
ärende som vi fick in och handlade under projektet DiBU. Det var första gången rätten till
att få stöd inom skälig tid prövades i domstol. I domen konstateras att när en skola inte
sätter in särskilt stöd i tid så är det diskriminering i form av bristande tillgänglighet och
eleven har rätt till diskrimineringsersättning. Flertalet av de skolärenden vi fått in handlar
om just den pedagogiska tillgängligheten och att elever får gå alltför lång tid utan stöd,
eller inte får stöd alls. I det aktuella fallet hade Skolinspektionen kritiserat skolan för att
det hade tagit för lång tid, både att utreda elevens behov och att sätta in de åtgärder som
krävdes.
Följande onsdag på vår rådgivningstid fick vi in 15 nya ärenden varav 12 rörde skolan
och 10 gällde funktionsnedsättning. Det är en stor ökning av barnärenden. Det är positivt
att frågan uppmärksammas men samtidigt har vi inte resurserna att ta emot samtliga
ärenden som utredningsärenden. Däremot kan vi alltid ge rådgivning och stöd i hur de
kan agera på egen hand.
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1 Ärendet är överklagat och kommer prövas i hovrätten
under 2020
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Bostadsriskriminering
År 2019 inleddes med att vi färdigställde vår rapport Bostadsdiskriminering och segregation
- En förstudie om diskriminering på bostadsmarknaden utifrån ett segregationsperspektiv.
Rapporten författades med stöd från myndigheten DELMOS – Delegationen mot segregation.
Kartläggningen var ett sätt att samla och utöka våra kunskaper i frågan, i syfte att skapa ett
underlag för ett långsiktigt arbete mot bostadsdiskriminering. En viktig slutsats var bland annat
att det finns ett stort behov av kunskap om hur ett verksamt förebyggande arbete kan bedrivas på
området – något vi tar med oss i våra framtida planer för området. Våra slutsatser presenterades
på ett uppskattat seminarium i april i Malmö stads regi, (O)jämlikhet och staden, Perspektiv på
segregation och förändringsarbete i Malmö. Resultatet av rapporten framfördes också när Åsa
Lindhagen besökte MmD, då hon är ansvarig för regeringens arbete mot både segregation och
diskriminering. En förhoppning är att DELMOS kommer att lysa nya medel under 2020 som MmD
kan ta del av.
Vi har också besökt vår systerförening Diskrimineringsbyrån Humanitas i Eskilstuna där vi,
tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, höll en grundutbildning om diskriminering på
bostadsmarknaden med fokus på aktuella exempel och hur uthyrningskriterier kan bidra till att
förstärka diskriminering. Som ett led i att sprida information om att stärka aktörers kunskaper om
bostadsdiskriminering har vi också gett Hyresrådgivningens referensgrupp en grundutbildning om
diskriminering på bostadsmarknaden. Gruppen består av olika funktioner inom Malmö stad som
arbetar vräkningsförebyggande och med boendemiljö på olika sätt.
I juli publicerade vi en essä i Dagens Arena tillsammans med Göteborgs rättighetscenter mot
diskriminering med titeln Så blir bostaden en central del av välfärden. Texten behandlar bland
annat hur bostadsmarknadens ojämlika förutsättningar förstärker diskriminerande strukturer.
I skrivande stund pågår ett arbete för att starta upp ett nytt projekt för att kunna arbeta med
situationstest. Situationstester är ett första steg mot att själv undersöka, samla bevis och agera
mot diskriminering. I detta projekt vill vi också starta en forskningscirkel som tillsammans
med akademin, boende och fastighetsägare undersöker hur ett förebyggande arbete mot
bostadsdiskriminering kan se ut. Bostadsfrågan lever vidare!
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Den processledande verksamheten
Vår processledande verksamhet utgår från kapitel 3 i diskrimineringslagen. Här ger lagen en
modell för det förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter
och möjligheter, kallat aktiva åtgärder. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda kunskap,
processtöd och handledning i aktiva åtgärder till arbetslivet och utbildningsanordnare.
Verksamheten producerar också kunskap och nya metoder på området. Utöver aktiva åtgärder
processleder vi också värdegrundsarbeten hos organisationer, med utgångspunkt i de
mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen.

Våra två processledare har under året utvecklat och förstärkt verksamheten, bland annat
genom att fortsätta ta in storytelling som metod i processledning. Kunskapen från förra årets
forskningscirkel har samlats i en handbok som trycks i januari 2020. Intresset för vår unika
kompetens är stort. Detta visades i vår konferens på ämnet i maj liksom av att DO bjöd in
oss till att dela våra erfarenheter och ge input till deras digitala guide till aktiva åtgärder. Ett
större processledningsuppdrag har genomförts under året, liksom ett spännande projekt i hur
föreningslivet kan arbeta med riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier, trakasserier och
repressalier.
Nytt för i år är att våra processledare ingår i MmD:s nya projekt ASOM. Härigenom skapar vi
möjligheter för att utveckla hur MmD:s olika verksamheter kan samverka.
Policy på riktigt
Med stöd av Jämställdhetsmyndigheten genomförde vi under året projektet Policy på riktigt. Syftet
var att undersöka hur föreningar kan arbeta med riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier,
trakasserier och repressalier. Lagkravet mot dessa former av diskriminering omfattar inte
föreningslivet vad gäller deltagare och medlemmar. Samtidigt finns det all anledning att tro att
föreningar har allt att vinna på att ha riktlinjer och rutiner på plats. Föreningslivet är en arena där
många rör sig och möts. Därmed finns förutsättningar för goda möten men också risker för att
människor kränks på olika sätt.
Tillsammans med föreningarna Scen Österlen, IFK Simrishamn, Malmö Idrottsföreningars
Samorganisation (MISO) och Hassela Helpline utforskade vi hur föreningar kan arbeta med att
ta fram och arbeta med riktlinjer och rutiner på ett förankrat sätt. Detta genom att deltagarna på
olika sätt gjorde detta i sina föreningar. Erfarenheterna spreds under ett seminarium med Malmö
Ideella i december. De kommer att också att spridas under 2020 i en handledning som bland annat
kommer att finnas på forening.se, samt genom en föreningslunch med MISO i januari 2020.
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En skolas systematiska arbete mot sexuella trakasserier och trakasserier
Med stöd av Skolverket genomfördes ett större projekt tillsammans med Bladins International
School of Malmö, för att utveckla deras systematiska arbete mot främst sexuella trakasserier bland
eleverna. Workshoppar genomfördes med all personal där risker och behov kartlades. Även styrkor
som skolan kan använda i det förebyggande och främjande arbetet mot sexuella trakasserier
och trakasserier kartlades. Som en del av projektet översattes resursmaterialen PraLin, Kim
berättar och Rätt åt dig – material som tagits fram eller vidareutvecklats genom MmD:s tidigare
barnrättsprojekt Diskriminering mot barn och unga (DiBU). En av utgångsfrågorna var hur skolan
kan arbeta utifrån alla de olika normsystem som elever såväl som medarbetare bär med sig, i och
med att det är en internationell skola.
Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken
Kraft och tid har under året lagts på att färdigställa vår handbok i aktiva åtgärder. Den bygger
erfarenheterna från forskningscirkeln i ämnet, liksom MmD:s egna erfarenheter. Boken går till tryck
i januari 2020 och lanseras under året.

Berättandet – en själens oas
Som en förstudie har MmD tillsammans med Malmö pastorat och Inger Lise Oelrich (senior
storyteller adviser) genomfört två utbildningsdagar i tillämpad storytelling. Frågan var hur
storytelling, genom berättelser och övningar, kan användas som verktyg för att levandegöra
intentionen i de mänskliga rättigheterna. Målgrupp och deltagare kom från olika delar av
civilsamhället, bland annat svenska kyrkan. Projektet finansierades av Lunds Missionssällskap.
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Näringslivet
Under året har vi börjat undersöka hur vår processledande verksamhet kan vara en resurs i
näringslivet. Detta inte minst genom våra erfarenheter från forskningscirkeln och våra uppdrag
i arbetslivet. Som en del av detta gick MmD med i nätverket CSR Skåne, som drivs av stiftelsen
TEM. Vi genomförde även ett frukostseminarium tillsammans med organisationen SWIDEAS om
aktiva åtgärder och en spridningskonferens efter vår forskningscirkel i aktiva åtgärder. Talare vid
spridningskonferensen var bland annat Alexandra Jaegers från Skanska, Helena Stavreski och
Christina Johnsson från Malmö universitet samt Eva Nikell från Diskrimineringsombudsmannen.
Näringslivet kommer att fortsätta vara i fokus under 2020, inte minst i samband med lanseringen av
vår handbok ”Att få plats som människa i en organisation”.

Processledningsuppdrag
Fackförbundet Byggnads Skåne: Malmö mot Diskriminering har även i år
arbetat nära Byggnads i deras aktiva åtgärdsarbete. Detta genom att processleda
deras likabehandlingsgrupp och administrera deras medarbetarenkät gällande
likabehandling.
Inkluderingslabbet: är ett Arvsfondsprojekt som startats och drivs av människor med
fysiska, neuropsykiatriska och kognitiva funktionsvariationer. Syftet är att utvecklas till
ett regionalt utvecklingslaboratorium för att bryta ofrivilligt utanförskap. Under detta
år liksom de två kommande har MmD här ett processledaransvar vad gäller framförallt
värdegrunden och hur den kan omsättas i projektets arbetsmetod. Vi deltog också i
projektets konferens i oktober.
Utbildningar och övriga uppdrag: Utbildning för Malmö Latin, Regions Skåne
(AT-läkare samt Stora Likabehandlingsdagen), regionkontoret, Malmö stad, i
konflikthantering för RSMH och Diskrimineringsombudsmannen.
Samverkanspartner: Kompetenscentrum Malmö, Malmö Ideella, SWIDEAS, Malmö
pastorat med flera.
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Bilaga till verksamhetsberättelsen
Följande organisationer är medlemmar i MmD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABF Malmö
Astma - och Allergiföreningen i Malmö
Autism- och Aspbergerföreningen
Skåne
BRIS Syd
Byggnads Skåne
Byggnadsföreningen Limhamns Folkets
Hus och Park u.p.a.
Centrum för Sociala Rättigheter
Crime City Rollers – Malmö Roller Derby
DHR Malmö
Epilepsiföreningen i Malmö med
omnejd
FIFH - Föreningen Idrott för
Handikappade, Malmö
Filmcentrum Syd
Flyktingföreningen
FPES
FUB (Föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning) i
Malmö
Föreningen Värnet Malmö FVM
Handelsanställdas förbund avd. 1
Hassela Helpline
Herbert Felixinstitutet
HSO Malmö -Handikappföreningarnas
Samarbetsorganisation
Hyresgästföreningen Södra Skåne
Hörselskadades förening i Malmö
Interfem
Internationella Kvinnorföreningen i
Malmö IKF
Judiska församlingen i Malmö
Juridikcentrum
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Kongolesiska föreningen i Skåne
LO-distriktet Skåne
Lunds Akademiska Schackklubb (LASK)
Lyssnare utan gränser
Malmö AmatörteaterForum
Malmö FF
Malmö Lokala Samorganisation
Malmö Romska Idé Center
Malmö Royal Roller Derby
Malmökretsen av Svenska Röda Korset
MISO - Malmö Idrottföreningars
Samorganisation
Neuroförbundet Malmö
PeaceWorks Sweden
Positiva Gruppen Syd
PRO Malmö
RFHL Malmö
RFSL Malmö
RFSL Rådgivningen Skåne
RFSU Malmö
Riksförbundet för ME-patienter i Skåne
RSMH Trelleborg
Rädda Barnen Malmö (Syd)
Språkcentrum i Malmö
Strokeföreningen
Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen
i Norden
Tamam Malmö
The English International Association of
Lund
Tillgänglighetsgruppen.se
Winnet Malmö, Förening resurscentrum
för kvinnor i Malmö
Woman2Woman Diaspora Action Group
Yalla trappan
Ystad Tillgänglighetsråd / HSO

MmDs styrelse består av följande förtroendevalda:
Tinahåkan Jönsson - Ordförande
Gunilla Gustafsson - vice Ordförande
Lasse Flygare - Kassör
Jeanette Larsson - Ledamot
Anneli Philipson - Ledamot
Katarina Hjörneby - Ledamot
Ira Gyllingberg - ledamot*
Irene Malmberg - Suppleant**
Alexandra Jaegers - Suppleant
Christian Jönsson - Suppleant
*lämnade sitt uppdrag 24 september 2019
**Gick in som ordinarie ledamot i styrelsen i samband med att Ira Gyllingberg lämnade styrelsen

MmDs valberedning består av följande förtroendevalda:
Mikael Andersson - Sammankallande		
Eva Larsson-Lindfors
Nahid Biglari			
MmDs revisorer består av följande förtroendevalda:
Allan Hedlund - ordinarie lekmannarevisor
Rolf Hansson - revisorssuppleant
Grant Thornton - auktoriserad revisor
Anställda i december 2019:
Ana Marega - Processledare
Bobby Moreau-Raquin - Administrativ koordinator
Disa Nordling - Jurist, Projektet Aktion som Metod
Ellen Forsblad - Jurist, Projektet Aktion som Metod
Jay Seipel - Utbildningsansvarig
Jerk Elmén - Processledare
Johan Ekblad - Verksamhetschef
Johanna Ingemarsson - Jurist
Karin Henrikz - Biträdande verksamhetschef och Jurist
Sara Duarte - Projektledare, Projektet Aktion som Metod
Therese Svensson - Jurist, Projektet Aktion som Metod
Genomförda interna möten:
Årsmöte 4 april
12st styrelsemöten
12st AU-möten
1 verksamhetskonferens

27

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36c
21433 Malmö
040-636 51 40
info@malmomotdiskriminering.se
www.malmomotdiskriminering.se

