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Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till föreslagen handlingsplan men önskar göra
vissa korrigeringar och tillägg bland funktionsstödsförvaltningens föreslagna insatser.
Yttrande

Generellt om handlingsplanen
Funktionsstödsnämnden anser att ”Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2020-2022” (härefter handlingsplanen) uppfyller sitt syfte och målsättningar, det vill
säga att i enlighet med svensk minoritetslagstiftning öka deltagande och inflytande för den
romska befolkningen i Malmö samt säkerställa att stadens förvaltningar har relevant kunskap
om den romska minoritetens villkor och bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt.
Funktionsstödsnämnden konstaterar att handlingsplanen sammantaget innehåller ett stort
antal insatser för en relativt kort tidsperiod (två år). Många av insatserna handlar om allmän
kompetensutveckling om den romska minoritetens villkor riktade till i princip samtliga chefer och medarbetare i Malmö stad. Funktionsstödsnämnden ser inget negativt med detta men
vill betona vikten av att RIKC även hinner prioritera mer verksamhetsspecifika aktiviteter
och stödinsatser kopplade till respektive nämnds ansvarsområde.
För funktionsstödsförvaltningen kan verksamhetsspecifika aktivitet exempelvis avse:




framtagandet av ett målgruppsanpassat APT-material,
stöd inför möten med romska familjer och individer samt vid generell
verksamhetsutveckling gällande minoritetsfrågor,
stöd med att tillgängliggöra information om funktionsstödsnämndens verksamheter till
den romska minoriteten samt att inhämta behov och önskemål för att stärka romers
möjligheter att delta i nämndens verksamheter på lika villkor.
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Funktionsstödsnämndens ansvarsområden och insatser
Nämnden anser att det är positivt att föreslagna mål och insatser i handlingsplanen har tagits
fram genom dialog och samverkan mellan Romskt informations- och kunskapscenter
(RIKC) och funktionsstödsförvaltningen (FSF). Detta sätt att arbeta gör också att mer
konkreta aktiviteter/insatser för att uppfylla nämndens delmål kan diskuteras och
gemensamt genomföras. Hittills under 2020 har exempelvis representanter för RIKC träffat
representanter ur funktionsstödsförvaltningens ledning för att få ökad förståelse kring
funktionsstödsnämndens ansvarområde och förvaltningens olika insatser och organisering.
Dessutom har förvaltningen, tillsammans med RIKC, hållit två frukostseminarier (18 och 27
februari) under namnet ”Det här med att förstå varandra”. Seminarierna har handlat om hur
man med bättre förståelse kan arbeta tillsammans och förbättra vår verksamhet.
Frukostseminarierna besöktes av över 70 anställda på funktionsstödsförvaltningen men
filmades också för att kunna spridas till anställda som inte kunde medverka.
Funktionsstödsnämnden har avslutningsvis ett antal mindre förändringsförslag gällande
funktionsstödsförvaltningens insatser för 2020-2022.
Insatserna listas nedan på det sätt som funktionsstödsnämnden föreslår att de ska
formuleras. Efter varje insats framgår även om nämnden föreslagit en förändring eller inte.

Förslag till insatser
- RIKC bjuds in till funktionsstödsnämndens sammanträde för att presentera
handlingsplanen, minoritetslagstiftningen och RIKC:s uppdrag.
(Oförändrad lydelse)
- Kunskap om handlingsplanen, minoritetslagstiftningen, romsksvensk historia, romska
livsvillkor samt RIKC:s uppdrag och tjänster tillgängliggörs för samtliga chefer och
medarbetare inom förvaltningen.
(Insatsen är en sammanslagning av föreslagna insatser 2 och 3 i utskickad handlingsplan)
- RIKC bjuds in till interna konferenser, planeringsdagar och andra forum för att
kompetensutveckla medarbetare.
(Oförändrad lydelse)
- Samtliga anställda bjuds in till workshoppar som RIKC anordnar tillsammans med
berörda statliga myndigheter.
(Oförändrad lydelse)
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- Tillsammans ta fram ett anpassat APT-material för förvaltningens ansvarsområde och
sprida detta till samtliga enheter på samma sätt som gjorts på arbetsmarknads- och
socialförvaltningen (ASF).
(Insatsen fanns med tidigare men har nu gjorts mer konkret. Det har även tydliggjorts att det är ASF som
avses med ”socialtjänsten”. Dessutom speglar lydelsen nu den insats som beskriv bland ASF:s insatser.)
- Tillgängliggöra information om funktionsstödsnämndens verksamheter på RIKC
medborgarkontor.
(Ny insats för funktionsstödsnämndens område men den finns bland HVO:s föreslagna insatser)
- Med stöd av RIKC inhämta behov och önskemål från den romska minoriteten i Malmö för
att stärka romers möjligheter att delta på lika villkor.
(Ny insats för funktionsstödsnämndens område men den finns bland HVO:s föreslagna insatser)
- Förvaltningens kommunikationsavdelning erbjuds kompetensutveckling av RIKC.
(Insatsen fanns bland de utskickade förslagen men har omformulerats en aning så den nu överensstämmer
med exempelvis HVOs insats)
- Uppföljningsmöten hålls minst en gång per år med utvalda kontaktpersoner och RIKC.
(Oförändrad lydelse)
Funktionsstödsnämnden ställer sig med ovanstående korrigeringar och tillägg gällande
förvaltningens insatser positiv till föreslagen handlingsplan för den nationella minoriteten tomer i Malmö 2020-2022.

Ordförande

Roko Kursar (L)
Nämndsekreterare

Jesper Salö
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet.
(Se bilaga 1)

