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Tekniska nämnden
Datum

2020-04-21

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-709

Kulturnämnden

Remiss från Kulturnämnden – Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020–2022
KN-2020-415

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade i maj 2014 att ge dåvarande sociala
resursnämnden ansvar för framtagande, uppföljning och rapportering av Handlingsplan för den
nationella minoriteten romer (fortsättningsvis handlingsplanen) utifrån Policy avseende Malmö stads
arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Romskt informations- och
kunskapscenter (RIKC) är den verksamhet inom kommunen som fick i uppdrag att ta fram,
implementera samt följa upp och revidera handlingsplanen i slutet av 2019.
Föreliggande, nu reviderade handlingsplan gäller för 2020–2023 och inkluderar fastighetsoch gatukontoret, som inte inkluderades i handlingsplanen under föregående period, 2016–
2019.
De föreslagna insatserna i handlingsplanen syftar huvudsakligen till att höja medarbetarnas
kunskap om romers historia, kultur och situation på arbetsplatser liksom medarbetarnas
kännedom om RIKC:s uppdrag och verksamhet.
Tekniska nämnden ställer sig bakom föreslagna åtgärder i handlingsplanen med följande
justeringar:
Insats 1: RIKC bjuds in till tekniska nämndens sammanträde för att presentera handlingsplanen,
minoritetslagstiftningen och RIKC:s uppdrag stryks.
Insatser 2, 3 och 4 slås ihop till, och hanteras som en insats. Det innebär att när
avdelningarna bjuder in RIKC till ett schemalagt möte med fördjupningstema täcks insatser
2 och 3 som handlar om att chefer och medarbetare får kännedom och kunskap om
handlingsplanen, romsk kultur och historia samt om romers situation på arbetsplatser.
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Avseende insats 5: Samtliga anställda bjuds in till workshoppar som RIKC anordnar tillsammans med
berörda statliga myndigheter, föreslås det att insatsen blir att samtliga avdelningar bjuder in
relevanta roller inom respektive verksamhet till workshoppar som anordnas av RIKC.
Bedömningen om vem eller vilka som ska bjudas in görs med hänsyn till verksamhetens
natur och vilken resultatpåverkan som kunskapen kan tillföra verksamhetens leveranser.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee

Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
tekniska nämnden ska besluta att avslå fastighets- och gatukontorets del i handlingsplanen, i
dess helhet, samt att till kulturnämnden avge yttrande vari så framgår. Se till protokollet
bilagd reservation, § 131a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
tekniska nämnden ska besluta att godkänna fastighets- och gatukontorets del i
handlingsplanen, då i enlighet med vad som framgår av kulturnämndens förslag till
handlingsplan, samt att till kulturnämnden avge yttrande vari så framgår. Se till protokollet
bilagd reservation, § 131b.
Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se till protokollet bilagt
yttrande, § 131c.

