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Sammanfattning

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2016 – 2019 har reviderats. Den reviderade
handlingsplanen sträcker sig mellan 2020 – 2022 och innefattar samtliga förvaltningar i Malmö
stad. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella minoriteten romer i Malmö
mänskliga rättigheter i enlighet med nationell minoritetslagstiftning, det vill säga att ge romer
möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, motverka diskriminering och utsatthet samt
skydda och främja kultur och språk. Efter remissrundan skickas handlingsplanen nu till
kulturnämnden för beslut som därefter översänder handlingsplanen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner revideringen av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer
i Malmö 2020 – 2022 i enlighet med kulturförvaltningens förslag.
2. Kulturnämnden godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 –
2022.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
3. Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020
– 2022.
Beslutsunderlag
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Remissversion: Föreslagen handlingsplan för samtliga förvaltningar
Svar på remiss från Revisorskollegiet
§39 KOLL Remiss - Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Remiss - Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020-2022
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden §80 200326
Stadsbyggnadsnämndens yttrande
Fritidsnämndens yttrande
§45 FRN beslut med särskilt yttrande från SD
G-Tjänsteskrivelse- handlingsplan för den nationella minoriteten romer
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Miljönämndens yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande
§51 Beslut GNV godkännande av förslag till yttrande över remiss
Funktionsstödsnämndens yttrande
Tekniska nämndens yttrande
Protokollsutdrag § 64 Grundskolenämnden 20-04-21
Yttrande GRN 20-04-21 gällande remiss om handlingsplanen för den nationella minoriteten
romer 2020-2022
Miljönämnden 2020-04-21 Kompletterande protokollsutdrag § 72 med reservation (SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden
Förskolenämndens yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande
Protokollsutdrag funktionstödsnämnden 200427 (§46)
Ordförandedelegationsbeslut Servicenämndens yttrande på Remiss om Handlingsplan för
den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Servicenämndens Yttrande

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-04-27
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-05-05
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-05-14
Kulturnämnden 2020-05-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet
Bakgrund

År 2000 erkändes romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar som Sveriges fem
nationella minoriteter utifrån att Sverige ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter (1995). Konventionen stipulerar att nationella minoriteters grundläggande
mänskliga rättigheter och friheter ska garanteras av de stater som ratificerat den. I enlighet med
konventionen har Sverige stiftat nationella lagar (reg. prop. 2017/18:199; SFS 2018:1367). Den
nationella minoritetslagstiftningen (2018:1367) utgörs av tre delområden som det allmänna har
ett särskilt ansvar för; de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till delaktighet och
inflytande, diskriminering och utsatthet ska motverkas och kultur och språk ska skyddas och
främjas. Den första januari 2019 förstärktes den nationella minoritetslagstiftningen vilket innebär
att kravet på det allmänna att ge de nationella minoriteterna inflytande har förstärkts.
Utifrån rådande lagstiftning tog Malmö stad fram Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose
de nationella minoriteternas rättigheter (hädanefter policy) år 2013, i denna policy omfattas samtliga
fem nationella minoriteter. 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 (hädanefter RIKC) är en kommunal
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verksamhet som etablerades år 2009 och är den verksamhet som samordnar frågor som berör
den nationella minoriteten romer i Malmö stad. Efter införandet av policyn fick RIKC 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.

Handlingsplanen gällde mellan år 2016 – 2019 och omfattades av åtta förvaltningar i Malmö
stad. Handlingsplanen har vid ett flertal tillfällen lyfts på Malmö stads råd för den nationella minoriteten
romer (hädanefter romska rådet). Romska rådet består av politiker och romska ledamöter vars
uppdrag är att överlägga övergripande frågor som berör de romska medborgarna i Malmö och
RIKC är den verksamhet som samordnar rådet. Rådet är således ett verktyg för att implementera
och förverkliga kraven som fastställs i den nationella minoritetslagstiftningen. Inför revideringen
av den nya handlingsplanen 2020 – 2022, uttryckte romska rådet en önskan om att samtliga
förvaltningar i staden borde inkluderas i den reviderade versionen, varpå handlingsplanen 2020 –
2022 nu omfattar samtliga 14 förvaltningar.
Revideringsarbetet påbörjades under första halvan av 2019 men under arbetets gång blev det
tydligt att ett större förankrings- och kommunikationsarbete hos förvaltningarna gällande
policyn och nationell minoritetslagstiftning behövdes, varpå processen drog ut på tiden. RIKC
har även under arbetets gång ändrat organisatorisk tillhörighet vilket innebär att kulturnämnden
ansvarar för framtagande, implementering, uppföljning, revidering och rapportering av den nya
handlingsplanen.
Romska rådet har vid senaste sammanträdet i februari godkänt den reviderade handlingsplanen
som sedan skickades på remissrunda till följande berörda nämnder: arbetsmarknads- och
socialnämnden, tekniska nämnden, funktionsstödsnämnden, fritidsnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård, och
omsorgsnämnden, miljönämnden, revisorskollegiet, servicenämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Eftersom RIKC är placerad under kulturnämnden har handlingsplanen
inte skickats på remiss internt men diskussioner har pågått kring det arbetet. Kulturförvaltningen
har lyft synpunkter gällande sin del av handlingsplanen som bland annat berör insatsernas
organisering, dess formuleringar samt tidssättning. RIKC har tagit dessa synpunkter i beaktan
samt justerat handlingsplanen utefter.
Inkomna remissvar

I sina yttranden ställer sig nämnderna positiva. Sex av nämnderna inkommer också med
konkreta och precisa synpunkter på justeringar av insatser i handlingsplanen, dessa justeringar
har RIKC tagit i beaktan samt justerat handlingsplanen utefter.
I ett flertal av nämndernas yttranden framkommer också såväl mer detaljerade som mer
generella förslag och synpunkter på handlingsplanens innehåll, omfattning samt
implementeringen av den, dessa finns att ta del av i sin helhet i yttrandena. Även dessa förslag
och synpunkter avser RIKC att ta i beaktan vad det gäller det fortsatta arbetet med, och
implementeringen av, handlingsplanen. Exempel på detta är grundskolenämndens efterfrågan
om vilka behov och synpunkter som uttryckts av minoriteten i samråd med barn och unga samt
förskolenämndens önskan kring en behovsanalys av kompetensutvecklingsinsatser och
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stödmaterial. Miljönämnden, servicenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
efterfrågar bland annat ett säkerställande av att planerade insatser leder till god
kunskapsutveckling.
I ett flertal av nämndernas yttranden inkommer även Sverigedemokraterna, Miljöpartiet samt
Vänsterpartiet med särskilda yttranden och/eller reservationer vilka finns att ta del av
tillsammans med nämndernas respektive yttranden.
Ett flertal av nämnderna lyfter att samverkan mellan deras respektive förvaltning och RIKC är
positivt, RIKC ser också denna samverkan som värdefull och som en förutsättning för att
fortsätta driva det gemensamma arbetet gällande att ge och skapa möjligheter till delaktighet och
inflytande, motverka diskriminering och utsatthet samt skydda och främja kultur och språk för
den nationella minoriteten romer i Malmö. Skolnämnderna, servicenämnden samt
arbetsmarknads-och socialnämnden efterfrågar en större koordinering av arbetet med samtliga
fem nationella minoriteter. RIKC ställer sig positiv till att gemensamt med förvaltningar
kompetensutveckla och involveras i forum där även de andra nationella minoriteterna berörs.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

