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Yttrande över remiss från kulturförvaltningen om Handlingsplan
för den nationella minoriteten romer i Malmö
KN-20 20-415

Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden har till miljönämnden översänt remiss Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Handlingsplanens övergripande mål är att öka
inflytande och delak-tighet för den romska minoriteten i Malmö. Miljönämnden ställer sig
positiv till att en hand-lingsplan för den nationella minoriteten romer tas fram med fokus på
alla Malmö stads verk-samheter men vill poängtera att det bör vara en handlingsplan för
samtliga nämnder och inte endast stadens förvaltningar. Vidare efterfrågar miljönämnden
prioriterade områden och upp-följningsbara delmål i handlingsplanen. Dessa skulle
underlätta för såväl miljönämndernas uppdrag som kulturnämndens ansvar för uppföljning.
Yttrande

Miljönämnden ställer sig positiv till att en handlingsplan för den nationella minoriteten
romer tas fram med fokus på alla Malmö stads verksamheter. Men miljönämnden anser att
det föreligger en otydlighet kring handlingsplanens målgrupp. Handlingsplanen listar endast
insatser för respektive förvaltning trots att målgruppen för dessa insatser sägs vara ”anställda,
ledare och förtroendevalda inom Malmö stads verksamheter”. Föreslagen handlingsplan bör
därför gälla för samtliga nämnder istället för samtliga förvaltningar.
Vidare saknas prioriterade områden och uppföljningsbara delmål i handlingsplanen. Miljönämnden anser att dessa skulle underlätta för såväl miljönämndernas uppdrag som kulturnämndens ansvar för uppföljning.
Det finns flera områden i handlingsplanens förslag på insatser som berör samtliga nämnder
och som lämpligen bör samordnas för att lättare nå ut till alla Malmö stads verksamheter. Ett
exempel på detta är kompetenshöjande insatser som kunskap om handlingsplanen,
minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor. Miljönämnden
efterfrågar ett gemensamt informationsmaterial som lätt kan spridas på arbetsplatsträffar och
på stadens intranät KomIn. Detta kan för större tydlighet listas under
förvaltningsövergripande insatser. Miljönämnden efterfrågar även ett förtydligande gällande
de förvaltningsövergripande insatser som föreslås i handlingsplanen. Det gäller vilka
nämnder och på vilket sätt dessa ska involveras i insatsen att utreda en etablering av en
samlingslokal för det romska civilsamhället i Malmö.
Under rubriken Uppföljning och redovisning nämns att målet med insatserna är att öka
kunskapen om och förbättra bemötande och attityder gentemot den romska minoriteten och
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att detta innebär att måluppfyllelsen är svår att mäta. Antal föreläsningar och antal deltagare
på dessa samt utvärderingar av föreläsningarna anges som indikatorer på måluppfyllelsen.
Miljönämnden anser inte detta vara rättvisande indikatorer då det inte framkommer av de
föreslagna insatserna att det specifikt är föreläsningar som ska leda till en ökad kunskap hos
miljöförvaltningen. Den enda föreslagna föreläsningen är RIKC:s besök hos miljönämnden.
Ett alternativt sätt att mäta en ökad kunskap hos förvaltningarna, som är oberoende av vilket
sätt medarbetarna tillskansat sig kunskapen, kan vara genom enkäter eller intervjuer med
medarbetarna.
För att mäta förbättrade bemötanden och attityder gentemot en grupp anser miljönämnden
att den specifika gruppen som är mottagare av dessa bemötanden och attityder bör tillfrågas.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt:
Inom ramen för miljönämndens uppdrag sker bemötandet av romer och romska malmöbor i
olika ärenden där kunskap om romsk identitet, kultur och språk kan vara avgörande för ett
korrekt myndighetsutövande och jämlikt bemötande. Miljönämndens beslut i tillsynsärenden
kan i vissa fall komma att direkt eller indirekt påverka romska barn. En prövning av barnets
bästa (artikel 3) i dessa fall är av stor vikt.
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