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Malmö stad

Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid
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Amanda Onsberg Brumark (L) (Ordförande)
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Christina Melin Dahlvid (S)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Gustav Svanborg Edén (MP)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Katarina Carlsson (Strateg)
Linda Johansson (Enhetschef)
Jennie Järvå (Enhetschef)
Anna Gawrys (Sekreterare)
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Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022

KN-2020-415
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.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden 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.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Arbetsutskottet föreslår att kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
4. Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020 – 2022.
Yrkanden
Amanda Onsberg Brumark (L) yrkar att kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart
justerad. I övrigt yrkar Amanda Onsberg Brumark (L) bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Beslut Förskolenämnden 20-04-29 med särskilt yttrande (V) och (SD) gällande
Remiss angående handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020-2022
Förskolenämndens yttrande
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden
Beslut TN 20-04-21 med reservation (SD) och (MP) samt särskilt yttrande (V)
gällande Remiss om Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
2020–2022
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Tekniska nämndens yttrande
§51 Beslut GNV godkännande av förslag till yttrande över remiss
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande
§45 FRN beslut med särskilt yttrande från SD
Fritidsnämndens yttrande
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden §80 200326
Stadsbyggnadsnämndens yttrande
§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
Beslut HVON 20-04-28 med reservation (SD) gällande Remiss om Handlingplans
för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande
Miljönämnden 2020-04-21 Kompletterande protokollsutdrag § 72 med reservation
(SD)
Miljönämndens yttrande
Ordförandedelegationsbeslut Servicenämndens yttrande på Remiss om
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Servicenämndens Yttrande
Protokollsutdrag § 64 Grundskolenämnden 20-04-21
Yttrande GRN 20-04-21 gällande remiss om handlingsplanen för den nationella
minoriteten romer 2020-2022
Protokollsutdrag funktionstödsnämnden 200427 (§46)
Funktionsstödsnämndens yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande
Remissversion: Föreslagen handlingsplan för samtliga förvaltningar

