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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-03 kl. 13:00-15:00

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Linn Eilertsen (Förskolelärare, förskoleförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§217
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§

217

Revidering av handlingsplan för den nationella minoriteten
romer 2020-2022

STK-2020-751
Sammanfattning

Från kulturnämnden har kommunstyrelsen fått ett förslag till ny reviderad Handlingsplan för
den nationella minoriteten romer i Malmö. Den reviderade handlingsplanen sträcker sig
mellan 2020 – 2022 och omfattar samtliga förvaltningar i Malmö stad. Förslaget är att
godkänna Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 – 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2020 – 2022.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar på ett tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
”Kommunstyrelsen beslutar att skicka handlingsplanen till budgetberedningen för att ta de ekonomiska
förutsättningarna i beaktning för att säkerställa att handlingsplanen kan genomföras.”
Ordförande ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att tillstyrka eller avslå Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande av en beslutspunkt och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå den.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 29.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet att tilläggsyrkandet avslogs och lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga 30.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200601 §376
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Revidering av Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö
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Förskolenämnden beslut 200429 § 42 med Särskilt yttrande (V) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionstödsnämnden beslut 200427 § 46 med Reservation (SD)
Servicenämndens ordförandedelegationsbeslut 200504
Remissvar från servicenämnden
Miljönämnden beslut 200421 § 72 med Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 200421 § 64 med muntlig Reservation (MP) och
Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 200408 § 45 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200424 § 51 med Särskilt yttrande
(SD)
Revisorskollegiet beslut 200325 § 39
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 80
Remissversion Föreslagen handlingsplan för samtliga förvaltningar
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden beslut 200428 § 55 med Reservation (SD)
Tekniska nämnden beslut 200421 § 131 med Reservation (SD) och (MP) och
Särskilt yttrande (V)
Handlingsplan efter remissrunda 2020-05-08
Kulturnämnden beslut 200527 § 51 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2016-2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200430 § 113 med Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Bilaga 29

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-751
Revidering av handlingsplan för den nationella minoriteten romer
Handlingsplanen är alltför omfattande och går utöver det som berör minoriteten romer och deras
rättigheter som en nationell minoritet i Sverige. Alla förvaltningar omfattas av handlingsplanen vilket är
anmärkningsvärt, då vissa förvaltningar arbetar mer med byggnader och gator än med människor.
En av de insatser som finns i handlingsplanen är att utreda en etablering av en samlingslokal för det
romska civilsamhället i Malmö. Lokalfrågor hör inte hemma i en handlingsplan som ska implementera
Malmö stads åtagande med att tillgodose romernas rättigheter utifrån rådande lagstiftning. Det finns
ingenting i minoritetslagstiftningen som ålägger Malmö stad att etablera en samlingslokal för det
romska civilsamhället. Civilsamhället har ett eget ansvar att hitta lokaler för sin verksamhet. Detta kan
ibland ske med hjälp av kommunen. Sverigedemokraterna anser att frågor om lokaler ska hanteras i
enskilda ärenden och inte i ett handlingsprogram.
Enligt handlingsprogrammet ska flera förvaltningar öka sin kunskap och förståelse om romsksvensk
historia. Det framgår inte varför detta ska ske. Förvaltningarna har inte kunskap om samisk, judisk,
svensk-finsk eller tornedalsk historia. Det är inte tydligt vad kunskap om romsksvensk historia skulle
resultera i verksamhetsmässigt för de olika förvaltningarna. Många av förvaltningarna arbetar inte med
någon historisk dimension av sina brukare, utan tanken är att förvaltningarna ska behandla sina
brukare lika, oberoende av den historia som brukarens etnicitet eller land har.
En annan insats som återkommer är att förvaltningarnas kommunikationsavdelning ska ta del av
kompetensutveckling som erbjuds av Romskt informations- och kunskapscenter.
Sverigedemokraterna anser inte att den kompetens som Romskt informations- och kunskapscenter
har skulle vara lämpad för t.ex fastighets- och gatukontoret vars kommunikation vanligen är liktydig
gentemot alla kommuninvånare.
Så som den kommunala ekonomin ser ut framöver så anser Sverigedemokraterna att resurserna som
tillförs till modersmålsundervisningen måste minska. Malmö stads styre är väl medvetna om detta och
handlingsplanen kan inte kräva en utökning av olika varieteter av Romani chib, inom
modersmålsundervisningen.
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Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 30

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 29. Revidering av handlingsplan för den nationella minoriteten romer
2020-2022

Vänsterpartiet ställer sig helt bakom revideringen av handlingsplanen. Det är bra att RIKC får
ett utökat uppdrag och ansvar, då handlingsplanen nu omfattar alla förvaltningar till skillnad
från tidigare då den bara omfattade vissa. Det innebär ju också ökad arbetsbörda på
tjänstepersonerna där.
Vi yrkade därför på ett tilläggsförslag ”att skicka handlingsplanen till budgetberedningen för
att ta de ekonomiska förutsättningarna i beaktning för att säkerställa att handlingsplanen
kan genomföras.” Då vårt förslag avslogs reserverar vi oss i den delen.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

