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Datum
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Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

KN-2020-3419

Stadskontoret

Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
STK-2020-963

Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden ser positivt på ambitionen i förslaget, i synnerhet att staden inför ett rättighetsbaserat förhållningssätt, ett tydligt fokus på intersektionalitet samt en sammanhållen
styrning av kunskapsområden som pekar ut en gemensam viljeriktning för staden.
Kulturnämndens uppfattning är dock att det är tveksamt i vilken utsträckning det föreslagna
inriktningsdokumentet har förutsättningar att utgöra grund för styrning och genomförande
av det stadsövergripande arbetet.
Yttrande

Innehållet i föreslaget inriktningsdokument
Kulturnämnden ser positivt på ambitionen i förslaget om en inriktning för jämlikhet,
jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad. Det finns mycket i inriktningen som
tyder på en positiv utveckling och är en förstärkning av stadens övergripande arbete med de
aktuella kunskapsområdena. Det mest framträdande är att staden ska få en sammanhållen
styrning av dessa områden vilket är välkommet då arbetet tidigare ofta har hanterats i
stuprör. Även införandet av ett rättighetsbaserat förhållningssätt är, i kulturnämnden mening,
en steg i rätt riktning för staden.
Kulturnämnden ställer sig bakom förslaget att samtliga förvaltningar och bolag ska utse
samordnare med ansvar och mandat att samordna, planera för och ge stöd i arbetet.
Erfarenheter från de stadsövergripande samordnarnätverk som finns idag är, i
kulturnämnden mening, goda.
Även om kulturnämnden i grunden är positivt till ambitionen med förslaget, finns det också
delar som nämnden anser behöver förtydligas eller förändras:


Kulturnämnden noterar att det nya förslaget saknar konkreta mål. Därför vill kulturnämnden
lyfta att det behövs en annan styrsignal som arbetet kan få fäste, till exempel en process, ett
arbetssätt, eller organisation.

2 (3)


I förslaget anges att inriktningen ”anger övergripande och långsiktig inriktning för arbetet, och den
kompletteras årligen med verksamhetsplanering för konkreta insatser, med tillhörande verksamhets- och
insatsmål”. Vidare beskrivs även under ansvarsdelen att ”förvaltningarna ansvarar för att omsätta
inriktningens olika insatsområden i den egna verksamheten”. Kulturnämnden anser att eftersom en
konkretisering saknas blir tolkningen att det är upp till varje nämnd och förvaltning att arbeta
utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner, vilket riskerar att stadens gemensamma
riktning kommer att osynliggöras.



Kulturnämnden anser att stadskontorets roll bör förtydligas, till exempel vilket stöd
förvaltningarna kommer att få, eller vad samordningsansvaret konkret innebär när det gäller
just dessa områden. Exempelvis kan detta gälla:
o Ansvara för en helhetsbild inom staden
o Samla statistik inom områdena
o Samla stödjande dokument inom områdena
o I övrigt agera som stöd i arbetet



Förslaget bör inkludera perspektivet om delaktighet och inflytande. En central del i ett
rättighetsbaserat arbetssätt är just delaktighet och inflytande.
Inriktningsdokumentets förutsättningar att utgöra grund för styrning och
genomförande av det stadsövergripande arbetet



Enligt kulturnämnden har arbetet med barns rättigheter hittills har fungerat mycket bra, såväl
inom kulturnämndens verksamheter som i staden som helhet. Det är därför viktigt att ett
nytt styrdokument som reglerar stadens arbete med de aktuella kunskapsområdena inte
innebär att arbetet tappar fart.



Kulturnämndens uppfattning är att det är tveksamt i vilken utsträckning det föreslagna
inriktningsdokumentet har förutsättningar att utgöra grund för styrning och genomförande
av det stadsövergripande arbetet. I förslaget saknas en tydlighet vilket gör att dokumentet
utifrån ett styrningsperspektiv riskerar att bli ineffektivt. Formuleringarna bör vara tydligare
och mer konkreta, till exempel benämningen ”vägledande principer” kan ersättas med
benämningen ”principer” och dyl.



För att stödja arbetet med att följa upp resultaten föreslår kulturnämnden att staden ska
använda sig av intern kontroll som granskningsverktyg. Detta är i linje med ett
rättighetsbaserat arbetssätt i vilket skyldighetsbärarnas ansvar kan granskas, och genom det
kan utvecklas, på ett systematiskt sätt.
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[Fyll i titel]
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[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

