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Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat remiss om Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö till bland andra servicenämnden för yttrande.
Servicenämnden ställer sig positiv till att en handlingsplan för den nationella minoriteten
romer tas fram med fokus på alla Malmö stads verksamheter. Dock vill nämnden poängtera att det bör vara en handlingsplan för samtliga nämnder och inte endast stadens förvaltningar. Nämnden önskar också ett förtydligande kring vilka nämnder och på vilket
sätt dessa ska involveras i insatsen att utreda en etablering av en samlingslokal för det
romska civilsamhället i Malmö. Detta är särskilt viktigt eftersom servicenämnden ansvarar
för förvaltning och byggproduktion av kommunala fastigheter. Nämnden vill även lyfta
vikten av att fokusera på delaktighet och ökad kunskap om behov som finns bland den
romska minoriteten i Malmö. Nämnden ser gärna att arbetet med handlingsplanen samordnas med arbetet kring övriga nationella minoriteter utifrån minoritetslagstiftning samt
Policy för Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.
På grund av att nämndsekreteraren av misstag beslutsplanerade ärendet till servicenämndens möte i maj istället för i april då kulturnämnden ville ha remissyttrandet senast den 24
april tas beslut om att godkänna och skicka yttrandet av servicenämndens ordförande.
Enligt Delegationsordning för servicenämnden punkt 3.1 kan ordförande fatta beslut i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas – 6 kap. 39 § kommunallagen (SFS 2017:725).
Beslut

Servicenämnden ställer sig i huvudsak positiv till förslaget på Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö och godkänner därmed även förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
• Följebrev

•
•

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
Förslag på Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
Förslag på Yttrande för Remiss om Handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i Malmö
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2020-05-04
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Remiss om Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
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Servicenämnden beslutade den 4 maj 2020 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till att en handlingsplan för den nationella minoriteten
romer tas fram med fokus på alla Malmö stads verksamheter. Dock vill nämnden poängtera
att det bör vara en handlingsplan för samtliga nämnder och inte endast stadens förvaltningar.
Nämnden önskar också ett förtydligande kring vilka nämnder och på vilket sätt dessa ska involveras i insatsen att utreda en etablering av en samlingslokal för det romska civilsamhället i
Malmö. Detta är särskilt viktigt eftersom servicenämnden ansvarar för förvaltning och byggproduktion av kommunala fastigheter. Nämnden vill även lyfta vikten av att fokusera på delaktighet och ökad kunskap om behov som finns bland den romska minoriteten i Malmö.
Nämnden ser gärna att arbetet med handlingsplanen samordnas med arbetet kring övriga
nationella minoriteter utifrån minoritetslagstiftning samt Policy för Malmö stads arbete med
att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.
Yttrande

Servicenämnden är positiv till den föreslagna handlingsplanen. 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 serviceförvaltningen.
Servicenämnden har valt att strukturera sitt svar utifrån rubriksättningen i förslaget till Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö.
1. Förvaltningar
Nämnden ser gärna ett förtydligande kring handlingsplanens målgrupp. Som den är formulerad nu gäller den för Malmö stads samtliga förvaltningar. Servicenämnden anser att detta
borde ändras till Malmö stads nämnder eftersom det under rubriken Delaktighet och inflytande står att ”Handlingsplanen övergripande mål är att öka inflytande och delaktighet för

2 (3)
den romska minoriteten i Malmö. Insatserna riktar sig primärt till anställda, ledare och förtroendevalda inom Malmö stads verksamheter”.
2. Insatser
Servicenämnden anser att kommunala mål som kommer från stadsövergripande styrdokument bör integreras i den ordinarie strukturen för den kommunala uppföljningen, och menar
därför att åtaganden bör beslutas på förvaltningsnivå av respektive förvaltningsledning.
Detta i enlighet med Riktlinjer för utformning av Malmö stads styrdokument.
Servicenämnden ser gärna också att arbetet med handlingsplanen samordnas med arbetet
kring övriga nationella minoriteter. Nämnden har förstått att det pågår en revidering av Policy
avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteterna som ska gälla från 2020 och
framåt. Nämnden anser att det hade varit fördelaktigt om revideringen av den policyn även
beaktas i det fortsatta arbetet med denna handlingsplan.
Servicenämnden noterar att det finns flera områden i handlingsplanens förslag på insatser
som berör samtliga nämnder. Nämnden anser därför att det vore lämpligt om dessa insatser
samordnas för att på så sätt lättare nå ut till alla Malmö stads verksamheter. Ett exempel på
detta är kompetenshöjande insatser som kunskap om handlingsplanen, minoritetslagstiftning,
romsksvensk historia och romska livsvillkor. Servicenämnden hade gärna sett att togs fram
ett gemensamt informationsmaterial som lätt kan spridas på arbetsplatsträffar och på stadens
intranät KomIn.
3. Förvaltningsövergripande insatser
Servicenämnden efterfrågar även ett förtydligande gällande en av de förvaltningsövergripande insatser som föreslås i handlingsplanen. Det gäller vilka nämnder och på vilket sätt
dessa ska involveras i insatsen att utreda en etablering av en samlingslokal för det romska civilsamhället i Malmö. Detta är särskilt viktigt eftersom servicenämnden ansvarar för förvaltning och byggproduktion av kommunala fastigheter. Servicenämnden kommer även från och
med den 1 juni i år även ansvara för stadens operativa samordning av lokalförsörjningsarbetet samt förhyrning mot den externa hyresmarknaden då denna funktion flyttas över från
tekniska nämnden till servicenämnden.
4. Uppföljning och redovisning
Det beskrivs i handlingsplanen att målet med flertalet av insatserna är att öka kunskap om
och förbättra bemötande och attityder gentemot den romska minoriteten. Servicenämnden
är medveten om komplexiteten i att mäta förbättringar gällande bemötande och attityder,
men ställer sig samtidigt tveksam till om mätningar av antal föreläsningar och antal personer
som har deltagit är relevant och ger en rättvis bild av effekterna av utbildningsinsatserna.
Nämnden vill lyfta enkät som en alternativ metod för att mäta en om det finns en ökad kunskap hos nämnderna och förvaltningarna efter utbildningsinsatserna har genomförts. Det är
även viktigt att fortsätta fokusera på delaktighet med den berörda gruppen. Därför ser gärna
nämnden att den romska minoriteten, i egenskap av mottagare av dessa bemötande och atti-
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tyder, tillfrågas för att på så sätt kunna mäta förbättrade bemötanden och attityder gentemot
dem. Då de råder en okunskap kring minoritetens behovs ser nämnden gärna att det förs en
dialog med dem kring deras behov. Här ser nämnden RIKC, som en del i sitt stadsövergripande samordningsuppdrag, spelar en avgörande roll och kan använda sina kontaktytor för
att skapa forum för att hämta in behov från den romska minoriteten. Ett sådant underlag
kan ligga till grund för framtida utvecklingsarbeten, insatser och åtgärder.
Slutligen anser servicenämnden att det är bra att handlingsplanen regelbundet följs upp men
ställer sig tveksam till tillägg av nya insatser under samma period. Den föreslagna handlingsplanen innehåller redan många tidskrävande och omfattade insatser och gäller för en relativt
kort period. Nämnden föreslår därför att fokus flyttas till ökad måluppfyllelse framför ökad
kvantitet av insatser.
Barnkonventionen
Barnkonventionen har uppmärksammats vid handläggningen av detta ärende på följande
sätt:
Inom ramen för servicenämnden uppdrag sker bemötandet av romer och romska malmöbor
i olika ärenden där kunskap om romsk identitet, kultur och språk kan vara avgörande för ett
korrekt myndighetsutövande och jämlikt bemötande. Servicenämndens beslut gällande till
exempel färdtjänst och riksfärdtjänst, byggnation av förskolor och skolor, städuppdrag i offentliga miljöer kan i vissa fall komma att direkt eller indirekt påverka romska barn. En
prövning av barnets bästa (artikel 3 i Barnkonventionen) i dessa fall är av stor vikt.
Ordförande

Nämndsekreterare

Jan Olsson (S)

Josefin Haugthon

