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STK-2020-963

Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor

Sammanfattning
Malmö stad arbetar med flera politiskt beslutade styrdokument för att säkerställa en hållbar,
jämställd, jämlik och diskrimineringsfri stad och organisation för samtliga
Malmöbor. Samtliga styrdokument har antagits av kommunfullmäktige. Vissa av dessa
styrdokument hade en giltighetstid till 2020 och det finns därmed ett behov av att se över
formerna för styrdokumenten och arbetet som sker inom ramen för dessa.
De styrdokument som berörs är:
•
•
•

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, antagen 2011, giltig till 2020.
Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad, antagen
2017, giltig till 2020.
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, antagen
2014, giltig tills vidare.

Under våren 2020 fick konsultbolaget SWECO i uppdrag att kartlägga och följa upp det
befintliga arbetet inom ramen för de antagna styrdokumenten. SWECO presenterade sina
slutsatser i en rapport och lämnade ett förslag på styrdokument som sändes på remiss till
stadens nämnder och helägda bolag.
Baserat på nämndernas remissvar tog stadskontoret fram ett nytt förslag på
styrdokument; Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet
och jämställdhet. Då det nya förslaget skiljde sig väsentligt från SWECO:s förslag
översändes även detta till nämnder och bolag på remiss. Utifrån remissinstansernas
yttranden har vissa förändringar gjorts i förslaget till policy. Det finns dock ett antal
synpunkter och frågeställningar där stadskontorets bedömning är att de inte kräver ett
politiskt beslut i form av förändringar i den föreslagna policyn utan snarare är
frågeställningar som berör tjänsteorganisationen och arbetet med att omsätta och
genomföra policyns principer. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anta Policy
för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet samt
att policyn ersätter Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö,
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets
rättigheter i Malmö stad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets
rättigheter, jämlikhet och jämställdhet att gälla från 1 oktober 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar utifrån vad som anförts i ärendet att upphäva
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering, Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering och Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter.
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Beslutsgång
Eva Bertz (L), Frida Trollmyr (S) och Farishta Sulaiman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar i första hand att de nuvarande dokumenten kvarstår och
revideras samt i andra hand att det tas fram nämndövergripande uppföljningsbara mål som
kan utvärderas, samt att stadens arbetsgivaransvar tydliggörs när det gäller hur arbetet som
riktas till Malmöbor och arbetsgivaransvaret förhåller sig till varandra inom
rättighetsområdet.
Eva Bertz (L) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V) yrkanden.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Kay Wictorin (C).
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ordföranden ställer
först ändringsyrkandena under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandena. Ordföranden ställer sedan
kommunstyrelsens förslag under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C) inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 15 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
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Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
MINC i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220607 §237 med Reservation från (V) och särskilt
yttrande från (M+C) och (SD)
•
Förslag till beslut KSAU 220523 §331
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220523 Revidering av styrdokument för
rättighetsfrågor
•
Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter,
jämlikhet och jämställdhet
•
Styrdokument - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad - beslutad av KF 2014
•
Styrdokument - Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö
stad - Beslutad av KF 2017
•
Styrdokument - Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering - Beslutad av
KF 2011
•
Förskolenämnden beslut 210617 § 97
•
Remissvar från förskolenämnden
•
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210624 § 242 med Särskilt yttrande (V)
•
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
•
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 205 med Särskilt
yttrande (M+C)
•
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
•
Servicenämnden beslut 210622 § 81
•
Remissvar från servicenämnden
•
Fritidsnämnden beslut 210622 § 92 med Särskilt yttrande (M)
•
Remissvar från fritidsnämnden
•
Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 70
•
Remissvar från funktionsstödsnämnden
•
Miljönämnden beslut 210617 § 113 med Särskilt yttrande (V)
•
Remissvar från miljönämnden
•
Tekniska nämnden beslut 210617 § 233 med Reservation (V)
•
Remissvar från tekniska nämnden
•
Grundskolenämnden beslut 210616 § 105 med Särskilt yttrande (M)
•
Remissvar från grundskolenämnden
•
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210618 § 86
•
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
•
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200616 § 88 med muntlig
Reservation (M+C)
•
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
•
Kulturnämnden beslut 210616 § 67
•
Remissvar från kulturnämnden
•
Valnämnden beslut 210525 § 24
•
Remissvar från valnämnden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Överförmyndarnämnden beslut 210630 § 80
Remissvar från överförmyndarnämnden
Revisorskollegiet beslut 210527 § 82
Remissvar från Malmö Live Konserthus AB
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Boplats Syd
Remissvar från Parkering Malmö
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissvar från Malmö Leasing AB

Bilaga 15
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2022-06-22
11. Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Moderaterna och Centerpartiet anser att föreslaget till styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor är väl avvägt och rimligt. Det är också bra att flera styrdokument blir till ett. Vi vill dock
poängtera att ett styrdokument ensamt inte garanterar hållbarhet i staden eller att Malmöbornas
rättigheter tillgodoses.
Malmö stad har i många år haft flera omfattande dokument med fina ord om hållbarhet och rättigheter,
samtidigt har omfattande brister visat sig äga rum i stadens verksamheter. Bland flera exempel finns
olaglig inlåsning av personer med funktionsnedsättning i ett av stadens boenden, s.k. romska
rättegångar i stadens lokaler för romskt informations- och kunskapscentrum samt omfattande
antisemitism i stadensskolor. Det räcker inte med styrdokument för att få stopp på detta, det krävs ett
politiskt ledarskap som inte finns i Malmö idag.

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 16

Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-963

Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Innehållet i Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet
och jämställdhet kan tolkas lite hur som helst beroende på vem som tolkar det. Bland annat framgår
det i policyn att ”en miljömässigt hållbar utveckling är även en förutsättning för social välfärd och
ekonomisk tillväxt”. Vad som är ”en miljömässigt hållbar utveckling” skiljer sig åt mellan de olika
partierna.

En av de vägledande principerna för att förverkliga mänskliga rättigheter i Malmö stad är enligt
policyn att Malmö stad ska vara tillgänglig för alla och verksamhet genomförs med likvärdigt, jämlikt
och jämställt bemötande, kvalitet och tillgång. Tolkningen av hur denna princip förverkligas är
avgörande. Sverigedemokraterna anser inte att Malmö stad ska på något sätt möjliggöra för illegala
migranter att stanna kvar i Sverige, vilket kommunen gör genom att betala ut ekonomiskt bistånd till
illegala migranter.

I policyn kan man läsa under den tredje vägledande principen att ”det är särskilt angeläget att
säkerställa att underrepresenterade grupper får komma till tals och att representationen är jämlik
och jämställd när det gäller grupper av Malmöbor”. Det finns flera problem omkring ett sådant
uttalande som inte löses i förslaget till policyn.

Först och främst så baseras demokratisk representation på hur de röstberättigade röstar. Då kan
utfallet bli så att representationen inte blir helt och hållet jämlik eller jämställd.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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För det andra har Sverigedemokraterna motsatt sig märkliga företeelser som ett kommunalt romskt
råd. Att ha ett kommunalt råd baserad på människors etnicitet är inte ett bra sätt att få människor
att komma till tals. Sverigedemokraterna har däremot motionerat att alla Malmöbor ska kunna
lämna in en motion som ska behandlas av kommunfullmäktige. I en sådan process, där alla får lämna
in ett förslag, behandlas människor lika oberoende av sitt kön eller etnicitet. Det finns därmed en
stor skillnad mellan hur de olika partierna vill säkerställa att alla grupper får komma till tals.
Sverigedemokraterna anser att sakpolitik ska prioriteras framför identitetspolitik när det gäller
representation utöver den demokratiska representationen som avgörs i allmänna val.

En av de vägledande principerna i förslaget till policy är att ”Malmö stad kommunicerar på ett
transparent och inkluderande sätt om stadens verksamhet och om Malmöbornas rättigheter och
möjligheter att utkräva dem”. Här är det viktigt för Sverigedemokraterna att Malmö stad inte
anpassar sig till invandrare som valt att inte lära sig svenska. Ett sådant tillvägagångssätt från Malmö
stad skulle uppmuntra etablerandet och upprätthållandet av parallellsamhällen. Det bästa sättet att
erhålla sina rättigheter är faktiskt genom att lära sig svenska och göra sig oberoende från andra
aktörer som ska tolka rättigheterna åt en.

Därför menar Sverigedemokraterna att en vägledande princip inom förslaget till policy borde vara att
Malmö stad verkar för att fler migranter lär sig svenska. Ju fler som lär sig svenska desto fler kan läsa
om sina rättigheter i svensk lagstiftning gällande barnets rättigheter, jämlikhet, jämställdhet med
mera och desto mindre skattemedel behöver kommunen avsätta för att hjälpa Malmöbor med
språkbrister att ta tillvara sina rättigheter.

Det är även högst upprörande att begreppet hedersförtryck inte nämns en enda gång i ett dokument
som ska handla om hur man arbetar med mänskliga rättigheter i Malmö. Fortfarande finns det
partier i kommunfullmäktige som inte vill erkänna att det överhuvudtaget finns något hedersförtryck.
Dessa partiers åsikter speglar sig i denna policy.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Med hänsyn tagen till ovanstående anledningar och resonemang yrkar Sverigedemokraterna att
kommunfullmäktige avslår förslaget till beslut.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2022-06-22

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Allas lika värde
är demokratins grundval
Malmö stad ska vara en öppen och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla
människor är den rådande normen.
Malmö stad har ansvar för att malmöborna ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av den
service och de tjänster som kommunen erbjuder. Som ansvarig för grundläggande infrastruktur
i form av service och tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stor arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare har Malmö stad en nyckelroll i arbetet för ett samhälle
fritt från diskriminering.
Malmö stad vill genom Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering synliggöra och
motverka den diskriminering som förekommer samt arbeta för ett inkluderande och öppet
samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. I all kontakt med Malmö stad
ska individen bemötas på ett respektfullt och icke kränkande sätt och ingen människa ska bli
missgynnad för att den tillhör en särskild grupp. Detta framgår i 2 kap 17§ diskrimineringslagen
(2008:567) och utgör grundnivån för kommunens skyldigheter.
Malmö stads Strategiska utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering behandlar Malmö stads
ansvar som arbetsgivare att skapa arbetsplatser utan diskriminering men även kommunens ansvar
för att den verksamhet som bedrivs gentemot malmöborna inte är diskriminerande. Utöver detta
har Malmö stad ett ansvar för att motverka annan diskriminering i staden samt främja malmöbornas
delaktighet och inflytande i den demokratiska processen.
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering lägger fast att kommunen har ett ansvar
för att främja de mänskliga rättigheterna och för att tillgodose malmöbornas lika rätt och möjligheter. Planen ska vara ett stöd för att motverka diskriminering i kommunens alla verksamheter.
Den ska också vara ett stöd för att uppfylla kommunens skyldigheter och ansvar i dessa frågor.
Den avser alla i kommunen och omfattar alla diskrimineringsgrunderna enligt svensk lagstiftning:
l KÖN
l ÅLDER
l FUNKTIONSNEDSÄT TNING
l ETNICITET
l RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFAT TNING
l SEXUELL LÄGGNING
l KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UT TRYCK

Enligt mål i kommunfullmäktiges budget för 2014 ska Malmö stad ligga i framkant
gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet.

DETTA INNEBÄR ATT MALMÖ STAD:
l

är en kommun där arbetet mot diskriminering bedrivs i bred dialog och i samarbete
med föreningslivet i Malmö.

l

driver en bostadsförmedling med tydliga och transparenta regler för förmedling av bostäder.

l

ger asylsökande och papperslösa unga rätt till skolgång, barnomsorg och skolbarnomsorg.

l

har ett aktivt arbete med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.

l

är en kommun där det är möjligt för de ideella organisationerna att söka ekonomiskt stöd
hos kommunen för att skapa platser där grupper som riskerar diskriminering kan uppleva
social samhörighet och delaktighet i samhället.

l

stöttar organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet eller uttryck och som i sin verksamhet har utbildning som vänder sig
till skolor och offentliganställda.

l

medverkar i eller samarbetar med nätverk som arbetar konfliktförebyggande och med
interkulturell dialog inom civilsamhället.

l

stödjer och samarbetar med organisationer som representerar grupper som är särskilt
utsatta för rasism och hatbrott.

l

säkerställer en hög kompetens inom organisationen genom att kontinuerligt genomföra
en utbildning för alla ledare och chefer inom den egna organisationen i antidiskriminering
och hur man skapar en arbetsplats för alla.

Visioner
Samhällsperspektivet – Malmö ska vara en stad där alla malmöbor har likvärdiga förutsättningar för
delaktighet i samhällslivet oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.
Verksamhetsperspektivet – Malmö ska vara en öppen och inkluderande stad för alla. En stad där
lika rättigheter och möjligheter finns för alla och där alla har tillgång till det stöd och den service
de behöver oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.
Arbetsgivarperspektivet – Malmö stad ska vara en arbetsplats fri från diskriminerande strukturer.

INRIKTNINGSMÅL:
l

Malmö är en öppen och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla människor
är den rådande normen. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet.

l

Malmö stad är en kommun där likvärdig verksamhet, service och bemötande, liksom likvärdig
myndighetsutövning kan garanteras för alla. Detta innebär att stadens resurser styrs så att lika
rättigheter och möjligheter för alla uppnås.

l

Malmö stad är en aktivt icke diskriminerande arbetsgivare. Det förekommer inte diskriminering
vid rekryteringar och inte heller på arbetsplatserna.

Samhällsperspektivet
EFFEKTMÅL
Malmö stads verksamheter har senast år 2016:
l

en aktiv samverkan med civilsamhälle, föreningar och organisationer samt enskilda individer
i stadens utvecklingsarbete inom området för mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

INDIKATORER
Antal förvaltningar som:
l

bedriver ett utåtriktat opinionsarbete för allas lika rättigheter.

l

har etablerat samarbete med civilsamhället.

l

arbetar för en bred medborgardialog kring frågor som rör rasism och främlingsfientlighet.

l

i sitt arbete med dialog med malmöborna särskilt värnar om att få in synpunkter från de
grupper som annars inte får möjlighet att göra sina röster hörda.

FÖR ATT BIDRA TILL MÅLUPPFYLLELSEN
UPPMÄRKSAMMAS FÖRVALTNINGARNA PÅ:
l

att med ledning av barnkonventionen säkerställa att ungas inflytande garanteras när lika
behandlingsplaner ska tas fram.

l

att delta i nätverk med privata företag och
andra organisationer för att motverka
diskriminering i arbetslivet.

l

att arbeta för att personer som saknar rättsliga
dokument som ger dem rätt att stanna i Sverige
ska omfattas av samhällsservice.

l

l

att etablera samverkan med organisationer som
representerar grupper som är särskilt utsatta för
rasism och hatbrott.

att inhämta synpunkter från pensionärsrådet
och rådet för personer med funktionsnedsättning
i frågor som rör diskriminering av äldre och/eller
personer som har funktionsnedsättning.

l

att säkerställa att personalen kan hänvisa den
som anser sig vara diskriminerad till en person
och/eller en organisation där det finns möjlighet
till dialog och stöd.

l

att det inte ska förekomma någon diskriminering
på bostadsmarknaden.

l

att etablera samarbete med berörda myndigheter och organisationer för att förebygga
diskriminering, rasism och hatbrott.

Verksamhetsperspektivet
EFFEKTMÅL
Malmö stads verksamheter har senast år 2016:
l

ett målinriktat arbete för jämlik fördelning av makt och inflytande för alla människor oavsett
bakgrund och tillhörighet.

l

med utgångspunkt i genomförda granskningar av den egna verksamheten upprättat mål och
åtaganden kring diskriminering (som ska ingå i verksamhetsplaner och budget).

l

i samverkan, och med ledning från stadskontoret, tagit fram en gemensam modell för
normkritiska granskningar av de egna verksamheterna.

INDIKATORER
Antal förvaltningar som:
l

redovisar granskningar av sitt ordinarie arbete i syfte att synliggöra eventuell diskriminering.

l

arbetar med alla mål i Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.

l

kontinuerligt könsuppdelar individbaserad statistik.

l

har mätbara verksamhetsspecifika mål och åtaganden som ökar jämlikheten och jämställdheten
och som ingår i verksamhetsplaner och budget.

l

följer upp mål och åtaganden på antidiskrimineringsområdet i samband med årsredovisning.

l

deltar i arbetet med att ta fram en metod för normkritisk analys.

l

redovisar översyn av verksamheter och lokaler ur tillgänglighetssynpunkt samt verkställda
åtgärder mot enkelt avhjälpta hinder enligt 8 kap PBL, plan- och bygglagen (2010:900).

l

säkerställer att information framtagen av Malmö stad riktad till malmöbor som nyttjar
kommunens service är tillgänglig på ett sätt och i en form som kan förstås av de berörda.

l

redovisar brukarundersökningar eller enkätundersökningar med allmänheten som visar att
den upplevda diskrimineringen minskar.

FÖR ATT BIDRA TILL MÅLUPPFYLLELSEN
UPPMÄRKSAMMAS FÖRVALTNINGARNA PÅ:
l

att genomföra brukarundersökningar eller
andra enkätundersökningar som mäter upplevd
diskriminering.

l

att använda relevanta metoder i arbetet för att
uppmärksamma diskriminering, exempelvis
praktiktestning, stickprovskontroller, enkätundersökningar, forskningscirklar, riktade intervjuer eller en kombination av olika metoder.

l

att se över informationsmaterial och blanketter
ur antidiskrimineringssynpunkt, materialet
ska vara fritt från rasistiska och/eller könsstereotypa beskrivningar.

l

att arbeta för att även andra familjebildningar
än de traditionella lyfts fram och synliggörs.

l

att stödja personal och elever i skolan och
förskolan i deras engagemang kring mänskliga
rättigheter och antirasism.

l

att se till att den pedagogiska verksamheten
drivs och organiseras samt innehåller utbildningsmaterial som främjar inkludering av alla.

l

att verka för att de läromedel som skolorna
använder är fria från fördomar och
diskriminerande föreställningar om personer
och/eller grupper.

l

att arbeta för en skola fri från rasism.

l

att se till att skolorna har tillgång till ett undervisningsmaterial med metoder och verktyg för
att arbeta mot diskriminering och kränkningar
och för värderingar som värnar allas lika värde.

l

att säkerställa att information om läroplaner,
skolans arbete och elevens utveckling är
tillgänglig på ett språk och i en form som kan
förstås av de berörda, som eleven själv och/
eller föräldrar/vårdnadshavare.

l

att Malmö stad upphandlar tjänster och varor
från företag som arbetar mot diskriminering och
för inkludering enligt planer liknande denna samt
att införa sociala klausuler i de avtal som ingås.

Arbetsgivarperspektivet
EFFEKTMÅL
Malmö stads verksamheter har senast år 2016:
l

ett aktivt arbete med kompetensutveckling för kommunens medarbetare inom området diskriminering.

l

implementerat Malmö stads Plan för jämställd personalpolitik.

l

ett arbete enligt kommunfullmäktiges mål att andelen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer
ska motsvara andelen av den totala befolkningen.

INDIKATORER
Antal förvaltningar som:
l

redovisar kompetensutveckling inom antidiskrimineringsområdet för alla verksamheter.

l

har utsett en kontaktperson för antidiskrimineringsarbetet som har en ledande och central position.

l

arbetar i enlighet med Plan för jämställd personalpolitik.

l

som redovisar en andel medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer som närmar sig målet
att spegla befolkningen i Malmö.

FÖR ATT BIDRA TILL MÅLUPPFYLLELSEN
UPPMÄRKSAMMAS FÖRVALTNINGARNA PÅ:
l

att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att få arbetsplatsträning och anställning.

l

att främja ett öppet och inkluderande klimat på
kommunens arbetsplatser.

l

att följa upp och redovisa kommunens arbetsmarknadspolitik i kommunens budget utifrån
kön, ålder och utländsk bakgrund.

l

att använda rekryteringssystem som säkerställer
att ingen sökande diskrimineras på grund av
bakgrund eller tillhörighet.

l

vikten av att ledningen har engagemang och
kompetens för att aktivt driva antidiskrimineringsarbetet framåt.

Ansvar och organisation
för arbetet mot diskriminering
i Malmö stad
KOMMUNFULLMÄKTIGE

FÖRVALTNINGAR

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret
att fatta beslut om Strategisk utvecklingsplan mot
diskriminering samt att de övergripande målen integreras i årsbudgeten. Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering i Malmö stad ska ses över
en gång per mandatperiod.
Väsentliga ändringar i planen ska godkännas av fullmäktige. Om inga revideringar anses nödvändiga ska
den strategiska utvecklingsplanen aktualitetsförklaras
av kommunfullmäktige.

Alla förvaltningar ansvarar för att det
ska finnas minst en kontaktperson med
uppgift att samordna arbetet mot
diskriminering inom förvaltningen.
Det rekommenderas att kontaktpersonen
har en central och ledande funktion i sitt
ordinarie uppdrag och är väl förtrogen
med nämndarbetet.

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har ansvaret för att leda nämndernas arbete enligt Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering. I ansvaret ligger att stödja,
samordna och följa upp nämndernas och styrelsernas
mål och åtaganden utifrån utvecklingsplanen.
Kommunstyrelsen offentliggör varje år i en särskild
antidiskrimineringsrapport en redovisning av kommunens arbete mot diskriminering.
NÄMNDER OCH STYRELSER
Alla nämnder och styrelser ansvarar för arbetet mot
diskriminering i den egna verksamheten. Nämnder
och styrelser ansvarar för att granskningar kontinuerligt genomförs och att utvecklingsplanens betydelse
för den egna verksamheten klargörs. Vidare ansvarar
nämnder och styrelser för att formulera verksamhetsspecifika mätbara mål och åtaganden för att åstadkomma lika rättigheter och möjligheter. Dessa mål
och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner och
budget och följas upp i årsredovisningen.

Stadskontoret ansvarar för övergripande
utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser kring arbetet mot diskriminering samt för omvärldsbevakning inom
området. Stadskontoret har ansvar för att
ge stöd till förvaltningarna i deras arbete
enligt planen.
ALLA MEDARBETARE
Ledare på alla nivåer har ett operativt
ansvar för att motverka diskriminering.
Ledares ansvar uttrycks även tydligt i
diskrimineringslagstiftningen.
Varje anställd har ett eget ansvar att inte
diskriminera och att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön,
ålder, funktionsnedsättning, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning och könsöverskridande
identitet eller uttryck.

Utgångspunkter för ett samhälle
fritt från diskriminering
Allas lika värde är demokratins grundval. Trots det behandlas människor olika och diskrimineras.
Diskriminering innebär särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och begränsar individens
handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika delar av samhällslivet, och som också kränker individens
personliga integritet. Diskriminering är en social handling som upprätthåller en viss typ av samhällelig
maktstruktur och som missgynnar vissa grupper och individer. En orsak till diskriminering är de normer som
råder i samhället. Att tillhöra en norm, att inte bli ifrågasatt, innebär fördelar som ofta inte blir synliga förrän
en person bryter mot normen. Ju färre normer en person passar in i desto troligare är det att personen
utsätts för diskriminering.
Diskriminering underminerar grunderna för det demokratiska samhället. Den drabbar ofta personer utifrån
andra människors fördomar om individer eller grupper och deras egenskaper. Inte bara enskilda människor
diskriminerar utan även samhällets institutioner och organisationer genom t ex. lagar, myndigheter och
utbildningssystem kan fungera så att de systematiskt missgynnar vissa individer eller grupper.
Diskriminering utförs inte alltid medvetet och kan därför vara svår att identifiera, beskriva och bevisa.
Ickediskriminering regleras på flera ställen i vår svenska lagstiftning. Främst reglerar diskrimineringslagen
situationer som rör diskriminering, men regleringar återfinns även i annan lagstiftning. Bland annat i
regeringsformen (1974:152) som utgör grundlag, i lag (2009:724), om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och
i kommunallagen (1991:900). Även en rad arbetsrättsliga lagar tangerar området till exempel föräldraledighetslagen (1995:584) och arbetsmiljölagen (1977:1160). Relevanta bestämmelser i brottsbalken (1962:700)
är olaga diskriminering i 16 kap. 9 §, hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § och straffskärpningsreglerna i
29 kapitlet vilken brukar refereras till som hatbrottsregeln.
Om lagstiftning och andra redan gällande styrdokument ges också exempel under respektive avsnitt.
De internationella konventionerna om mänskliga rättigheter
lägger fast förpliktelser för stater och kommuner i förhållande till:
l MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄT TIGHETER
l SOCIALA, EKONOMISKA OCH KULTURELLA RÄT TIGHETER

Exempel på de internationella styrdokumenten inom arbetet mot diskriminering är FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om
sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, konventionen om barnets
rättigheter, konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Europarådets konvention om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europarådets ramkonvention om
skydd för nationella minoriteter med flera.

Utöver detta ger även EU:s fördrag och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna skydd mot
diskriminering. EU har även antagit direktiv inom området. Exempel på sådana är rådets direktiv om
genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung
(2000/43/EG), rådets direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män
när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (2004/113/EG), rådets direktiv om
inrättande av en allmän ram för likabehandling (2000/78/EG) samt Europaparlamentets och rådets
direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män
i arbetslivet (2006/54/EG).
Rätten att inte diskrimineras är en grundpelare i alla dessa konventioner och direktiv och en genomgående princip rörande alla rättigheter. I konventionerna definieras diskrimineringsgrunderna enligt
så kallat öppna listor till skillnad från i svensk lagstiftning där diskriminering enbart är olaglig om den
kan knytas till de grunder som anges i diskrimineringslagen.
Staten och kommunerna är skyldiga att följa de mänskliga rättigheterna genom att:
l RESPEKTERA RÄT TIGHETERNA – AVSTÅ FRÅN HANDLANDE, BESLUT OCH
REGLER SOM INSKRÄNKER ELLER KRÄNKER DESSA RÄT TIGHETER
l SKYDDA MÄNNISKOR MOT AT T ANDRA AKTÖRER ÄN STAT OCH KOMMUN
INSKRÄNKER ELLER KRÄNKER RÄT TIGHETERNA
l TILLGODOSE OCH FRÄMJA RÄT TIGHETER – SE TILL AT T DET FINNS
SAMHÄLLSSYSTEM SOM FÖRVERKLIGAR RÄT TIGHETERNA

Malmö stad har gjort vissa internationella överenskommelser på eget initiativ och har därigenom en
högre ambitionsnivå än vad lagen anger. Detta gäller till exempel åtagandet att arbeta efter ECCAR:s
tiopunktsprogram mot rasism och diskriminering (se bilaga). Sedan 2007 är Malmö medlem i den
Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR). Koalitionen kom till 2004 på initiativ från Unesco
och är idag en sammanslutning av mer än 100 städer som skrivit under ett gemensamt åtagande att
arbeta mot rasism och diskriminering inom ramen för städernas ansvar. Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering är en del av detta åtagande. Malmö stad bedriver ett aktivt arbete inom
koalitionen och är en av 16 städer i ECCAR:s styrkommitté.
Malmö stad har även undertecknat den ”Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå” (CEMR), en deklaration som uppmanar Europas kommuner och
regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.
Undertecknare förbinder sig att upprätta en handlingsplan för jämställdhet, för Malmös del
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.
Även Malmö stads Personalpolicy och Plan för en jämställd personalpolitik är betydelsefulla dokument
för arbetet mot diskriminering.
De nationella minoriteternas särskilda rättigheter gäller språk och kultur. De regleras i språklagen
(2009:600) och i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Sverige är de nationella
minoriteterna fem till antalet: samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer.

Diskriminering enligt lagen
Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon missgynnas genom att behandlas sämre
än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats om missgynnandet har samband
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering är att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer
som representerar någon av diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
grunderna. Sexuella trakasserier är uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Även instruktioner att diskriminera till någon i lydnads- eller beroendeförhållande är förbjudet.
INTERSEKTIONALITET
I Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering anges kommunens åtaganden för varje
diskrimineringsgrund enligt svensk lagstiftning. Diskriminering sker sällan entydigt utifrån en enda
diskrimineringsgrund utan ofta mot bakgrund av komplexa mönster av normer och fördomar.
Det är vanligt förekommande att personer som anmäler diskriminering också anger att den kan ha
skett utifrån flera av grunderna i lagstiftningen.
Att motverka diskriminering kräver ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv som ställer frågor
och gör det möjligt att analysera hur olika diskriminerande maktstrukturer samverkar.
Att definiera och kategorisera är nödvändigt för att kunna tolka verkligheten men det är också ett
sätt att utöva makt.
Vem är det som gör definitionen? I vilket syfte görs den? Och vad får det för konsekvenser?
Flera maktordningar, som till exempel kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund,
och funktionsnedsättning spelar roll i bestämmandet av en individs identitet och villkor.
Dessa maktordningar är beroende av varandra och i arbetet mot diskriminering behövs kunskap och
medvetenhet om hur olika maktordningar är sammanflätade och samvarierar.

DISKRIMINERINGSGRUNDEN

Kön
Diskriminering som har samband med kön är förbjuden enligt diskrimineringslagen Med kön avses
att någon är kvinna eller man. Förbudet omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat
sin könstillhörighet.
Förutom skyldigheten att inte diskriminera måste kommunen också arbeta aktivt för att förebygga
och motverka diskriminering. Som arbetsgivare ska kommunen vart tredje år kartlägga och analysera
att inga osakliga löneskillnader förekommer mellan män och kvinnor samt upprätta en strategi för
jämställd personalpolitik. Kommunen har som arbetsgivare även skyldighet att upprätta en plan för
sitt jämställdhetsarbete med en översikt av de åtgärder som behöver genomföras inom organisationen de närmaste åren.
Kön är den enda diskrimineringsgrunden som tillåter positiv särbehandling. Vid rekrytering kan vid
likvärdig kompetens det underrepresenterade könet prioriteras för att få en jämnare könsfördelning
på arbetsplatsen.
Kommunfullmäktige beslöt 2007 att Malmö stad skulle underteckna den ”Europeiska deklarationen
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå” (CEMR). 2011 antog kommunfullmäktige Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Enligt dessa beslut ska alla verksamheter
arbeta aktivt inte bara för att motverka diskriminering på grund av kön utan även för att systematiskt
integrera jämställdhetsperspektivet i alla sina verksamheter.

DISKRIMINERINGSGRUNDEN

Ålder
Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera på grund av ålder inom arbetslivet och
utbildningsväsendet. Undantag medges om särbehandling på grund av ålder har ett berättigat syfte.
Från januari 2013 är det även förbjudet att diskriminera på grund av ålder inom samhällsområdena:
varor och tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst,
socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.
Undantag kan tillämpas bland annat vad gäller lagstadgade åldersgränser, kollektivavtal, individuella
avtal samt verkliga och avgörande yrkeskrav.

DISKRIMINERINGSGRUNDEN

Funktionsnedsättning
Diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden enligt diskrimineringslagen.
Funktionshinder är enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar
av en människas funktionsförmåga. Diskrimineringsombudsmannen (DO) använder begreppet
funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Det är något som en person har, inte något som en person är.
DO menar att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder
för personer med funktionsnedsättning.
Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering.
Lagen skyddar även personer med mindre omfattande funktionsnedsättningar.

DISKRIMINERINGSGRUNDEN

Etnicitet
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen en individs nationella och etniska ursprung.
Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter och kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.
Etnisk tillhörighet är en social konstruktion som borde definieras av individen och bygga på vars och
ens egen identifikation. Men tyvärr finns många fördomar och schablonföreställningar om etnicitet
och en person kan tillskrivas egenskaper och åsikter som den inte alls känner igen sig i bara på grund
av sin etniska eller nationella bakgrund.
Gällande styrdokument inom området är utöver diskrimineringslagen även den internationella
konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD), EU:s stadga om grundläggande rättigheter samt EU:s direktiv om likabehandling oavsett ras eller etnicitet.
För nationella minoriteter gäller särlagstiftning till skydd för språk och kulturella rättigheter. De nationella minoriteterna i Sverige är: samerna, sverigefinnarna, tornedalingarna, judarna och romerna.
Rasism, xenofobi, afrofobi, antiziganism, antisemitism och islamofobi är omvittnade samhällsproblem
i såväl Malmö och Sverige som i hela Europa. Främlingsfientlighet, rasism och hatbrott innebär brott
mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Bekämpandet av sådana yttringar är en nödvändig
del i arbetet för att främja alla människors lika rättigheter och möjligheter.
Till kommunens främsta uppgifter hör att med förebyggande insatser bekämpa rasism och främlingsfientlighet samt att vidta åtgärder som främjar malmöbornas upplevelse av trygghet.

DISKRIMINERINGSGRUNDEN

Religion eller
annan trosuppfattning
I Sverige råder religionsfrihet enligt grundlagen. Diskrimineringslagens skydd mot diskriminering
gäller alla som har en religion eller annan trosuppfattning. Ateism likställs med andra trosuppfattningar
och omfattas av skyddet mot diskriminering.
Hatbrott mot personer på grund av deras religion är tyvärr inte ovanligt. Antalet anmälningar av brott
med antisemitiska eller islamofobiska motiv har ökat och liksom vad gäller de rasistiska hatbrotten har
Malmö stad ett stort ansvar för att malmöbor ska kunna känna sig trygga oavsett vilken religion eller
trosuppfattning de har.

DISKRIMINERINGSGRUNDEN

Sexuell läggning
Heteronormativa föreställningar om att människor endast kan tillhöra ett av två kön, och att vår sexualitet bör riktas till det andra könet, utgör grunden för diskriminering på grund av sexuell läggning.
Heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet är sexuella läggningar. Diskriminering på grund
av sexuell läggning är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Ett öppet och inkluderande klimat på
arbetsplatserna och likvärdigt bemötande av malmöborna är några av de viktigaste punkterna att
slå fast. Detta krävs för att homo- och bisexuella kollegor, brukare och andra ska kunna tala om sitt liv
på ett självklart sätt.
Homo- och bisexuella tillhör de grupper som löper risk att utsättas för diskriminering och hatbrott.
Liksom för andra grupper i riskzonen för hatbrott har Malmö stad ett ansvar att förebygga hatbrott
och särskilt värna tryggheten för homo- och bisexuella.

DISKRIMINERINGSGRUNDEN

Könsöverskridande
identitet eller uttryck
Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas personer med en könsidentitet eller ett
könsuttryck som skiljer sig från heteronormen. Alla människor har en könsidentitet och könsuttryck.
Med könsidentitet eller könsuttryck menas en persons identitet eller uttryck i form av kläder,
kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön.
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.
Transpersoner tillhör de grupper som löper risk att utsättas för diskriminering och hatbrott.
Liksom för andra grupper i riskzonen för hatbrott har Malmö stad ett ansvar att förebygga hatbrott,
och särskilt värna tryggheten för transpersoner.

Stöd och samverkan
med föreningslivet
Kommunen ska främja likvärdiga förutsättningar för delaktighet i samhället. I linje med detta ska
kommunen identifiera vilka hinder som finns för människors lika rättigheter så att dessa kan åtgärdas.
Staden som helhet gynnas av ett öppet klimat där malmöborna känner sig sedda och respekterade
och är delaktiga i de demokratiska processerna. I arbetet för delaktighet är Malmö stad beroende
av ett nära och konstruktivt samarbete med civilsamhället.
Kommunen ska dessutom bedriva ett aktivt och utåtriktat opinionsarbete för allas lika rättigheter
och personer som anser sig utsatta för diskriminering ska veta vart de kan vända sig för att få stöd
och hjälp. Att det finns en oberoende föreningsdriven organisation (antidiskrimineringsbyrån
Malmö mot Diskriminering) som kan bidra med en kritisk granskning av kommunens verksamhet
och där malmöbor som upplever diskriminering kan få råd och stöd är av stor betydelse för att
stadens ambitioner i arbetet mot diskriminering ska kunna förverkligas. Liknande betydelse har
andra organisationer och föreningar som organiserar, representerar och stödjer malmöbor som
särskilt riskerar att drabbas av diskriminering och hatbrott.
Handlingsplan mot diskriminering har reviderats i dialog med föreningslivet i Malmö. Den har
omformats till en Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad.
Även fortsatt ska utvecklingsplanen revideras eller aktualiseras varje mandatperiod i en bred dialog
med föreningslivet.
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4

Malmö ska vara en stad för barn och unga där alla ska kunna växa upp under
trygga och jämlika förhållande och utveckla sin fulla potential. Malmö stad
behöver omsätta principerna och kraven i Förenta Nationernas konvention
om barnets rättigheter till aktiv handling för att säkerställa att barn får sina
mänskliga rättigheter tillgodosedda.
Malmö stad ska systematiskt arbeta för att få barnets rättigheter att genomsyra verksamheter och service samt för att ge varje enskilt barn möjlighet
och stöd i att kunna utöva sina rättigheter.
Utvecklingsplanen gäller för perioden 2017-2020 och ska ses som en första
del i en långsiktig process.

SYFTE
Utvecklingsplanen är en grund för ett samordnat och systematiskt utvecklingsarbete som syftar till att vägleda nämnder, förvaltningar och bolag i arbetet med barnets rättigheter och att uppnå kommunfullmäktiges mål utifrån ett barnrättsperspektiv.
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UTGÅNGSPUNK TER FÖR ARBE TE T MED BARNS RÄT TIGHE TER I MALMÖ STAD

UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET
MED BARNETS RÄTTIGHETER
I MALMÖ STAD

Artikel 12

STRATEGI FÖR ATT STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är

I SVERIGE

i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som god-

dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter

kändes av riksdagen 2010, syftar till att vara en utgångs-

skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder

punkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå

och mognad.

som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.
Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter
i Sverige:
• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras

FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Artikel 2

Utöver grundprinciperna finns generella genomförande-

FN:s konvention om barnets rättigheter (benämns fortsätt-

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra

artiklar i artikel 4, 42 och 44.6. Artikel 4 handlar om att aktivt

ningsvis barnkonventionen), antogs 1989 av FN:s general-

varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som

prioritera barn och anger att varje land som förbundit sig att

församling. Sverige ratificerade konventionen 1990, vilket

anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag,

följa barnkonventionen också ska genomföra rättigheterna

innebär att Sverige juridiskt har förbundit sig att följa kon-

oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares

till det yttersta av sina tillgängliga resurser. I artikel 42 anges

ventionen och förverkliga rättigheterna för varje enskilt barn.

ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan

att staten genom lämpliga och aktiva åtgärder ska göra

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung,

konventionens bestämmelser allmänt kända bland såväl

Enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år barn.

egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

vuxna som barn.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 artiklar

Artikel 3

FN:s barnrättskommitté övervakar staternas efterlevnad

kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna

slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha och resterande

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av

och genomförande av barnkonventionen. Vart femte år

kunskap i berörda verksamheter

artiklar handlar om hur staterna skall arbeta med konven-

offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner,

ska alla stater som ratificerat konventionen lämna rapporter

tionen. Rättigheterna ska ses som ett system där artiklarna

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande

till kommittén om hur rättigheterna genomförs. Kommittén

är ömsesidigt beroende av varandra. Konventionen är hel

organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

i alla sammanhang
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter
i frågor som rör dem
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad
de innebär i praktiken
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter
och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha

och odelbar och går inte att tolkas utifrån enskilda artiklar,
de måste tolkas i relation till varandra.

granskar varje rapport och återkommer med slutsatser och
rekommendationer, den ger också vägledning i tolkningen

Artikel 6

av olika artiklar och områden i konventionen genom

Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en

allmänna kommentarer.

Fyra av artiklarna är särskilt viktiga när det gäller uttolkningen

inneboende rätt till livet.

av konventionen och ska ligga till grund för hur konventio-

Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga

nens samtliga artiklar ska tolkas. Dessa s.k. grundprinciper är:

säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

1
2
3

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska
stärka barnets rättigheter genom samverkan
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga
till grund för beslut och prioriteringar som rör barn
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och
utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv

I artikel 44.6 anges att staten ska göra rapporterna, tillsammans med rekommendationerna, allmänt tillgängliga för allmänheten.
Concluding observations
General comments
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PROCESSMÅL

PROCESSMÅL
Processmålen ska spegla en gradvis integrering av barnets rättigheter i ordinarie
styr-, lednings- och uppföljningssystem och ligga till grund för uppföljningen av
utvecklingsarbetet. År 2020 ska Malmö stad ha säkerställt att:

• Nämnder har uppföljningsbara mål som leder till att barnets rättigheter tillgodoses
• Förvaltningar omsätter nämndsmålen för barnets rättigheter i konkreta åtaganden
som kontinuerligt ingår i verksamhetsplaneringen
• Budgetprocessen har ett tydligt barnrättsperspektiv och nämnder redovisar
i nämndsbudgeten hur barnrättsperspektivet beaktats i processen
• Beslutsunderlag, som indirekt eller direkt berör barn, inbegriper en analys
ur ett barnrättsperspektiv
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper har fått utbildning om konventionen
och tillämpningen i respektive verksamhet
• Mål och åtaganden kring barnets rättigheter följs upp i samband med årsredovisning
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UTVECKLINGSARBETETS STRUKTUR
Ett systematiskt och strukturerat arbete är förutsättningen för att få barnets rättigheter att genomsyra alla våra
förvaltningar och verksamheter och ge varje enskilt barn möjlighet och stöd för att kunna utöva sina rättigheter.
Följande områden behöver utgöra en grund i utvecklingsarbetet.

MÅL OCH STYRNING FÖR BARNETS RÄTTIGHETER

barn. Analyser ska göras för att belysa om eller vilka kon-

För att arbetet med att genomföra barnkonventionen ska bli

sekvenser ett visst beslut får för barn med utgångspunkt

hållbart ska arbetet integreras i ordinarie styr- och lednings-

i de mänskliga rättigheter barn har enligt barnkonventionen.

system. Mål för att tillgodose barnets rättigheter behöver

Konventionen slår också fast att varje land som förbundit sig

synliggöras i målkedjan med kommunfullmäktigemål och

att följa barnkonventionen ska genomföra rättigheterna ”till

nämndsmål så att det omsätts i konkreta åtaganden och

det yttersta av sina tillgängliga resurser”. För att säkerställa

aktiviteter i förvaltningar och verksamheter. Framtagna mål

detta måste barnrättsperspektivet även synliggöras och

är också en förutsättning för att följa upp, analysera och

beaktas i kommunens budget.

vidareutveckla arbetet med barnkonventionen i ordinarie
styr- och ledningssystem.

Insatser inom området:
Metoder och arbetssätt för att synliggöra och säkerställa

Barnrättsperspektivet måste integreras i den politiska be-

barnrättsperspektivet i målstyrning, beslutsfattande och

slutsprocessen, i ärenden som direkt eller indirekt berör

budget ska utvecklas i Malmö stad.
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KUNSKAP OCH STATISTIK OM BARNS LIVSVILLKOR

Kunskapssammanställningen blir ett sätt att följa upp och

UTVECKLA VERKSAMHETSNÄRA METODER

SAMVERKAN

Barnrättskommittén lyfter fram att insamling av statistik

utvärdera arbetet med barnets rättigheter på en samhälls-

OCH ARBETSSÄTT

För att arbetet ska bli effektivt, och samtidigt utgå från ett

och kunskap om barns livsvillkor är centralt för genomför-

nivå och kan utgöra underlag för politiska mål, prioriteringar

Varje förvaltning ska genomlysa sina verksamhetsom-

helhetsperspektiv på barnet och barns behov, krävs sam-

andet av barnets rättigheter. Statistik bör vara nedbrutet

och beslut.

råden utifrån konventionsartiklarna. Grundprinciperna

verkan inom och mellan förvaltningarna och en samordning

och de generella implementeringsartiklarna ska alla för-

av kommunövergripande utvecklingsprocesser. Samverkan

och skillnader när det gäller förverkligandet av rättigheter-

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSHÖJANDE INSATSER

hålla sig till och tillämpas så att de genomsyrar hela orga-

kan handla om att ta fram gemensamma mål och åtaganden

na. Aktuell kunskap och statistik ska användas för att ta fram

OM BARNKONVENTIONEN

nisationen eller verksamheten. Utöver grundprinciperna

mellan förvaltningarna, genomföra förvaltningsövergripande

mål för området, utvärdera framsteg, identifiera problem

Politiker, chefer och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap

behöver förvaltningarna identifiera vilka övriga artiklar

kunskaps- och kompetenshöjande insatser, arbeta kring

och ge underlag för politiska prioriteringar och beslut. För

om barnets rättigheter, hur rättigheterna kommer till uttryck

som är relevanta för den egna verksamheten och för-

gemensamma metoder och arbetssätt och följa upp arbetet.

att resultat ska kunna utvärderas behöver indikatorer som

i svensk lagstiftning och hur de kan omsättas i praktiken.

djupa kunskapen kring dessa. Därefter behöver metoder

är kopplade till rättigheterna i konventionen utvecklas.

Detta är en grundförutsättning för att leva upp till åtaganden

och arbetssätt, där sådana saknas, tas fram så att identi-

Ett helhetsperspektiv förutsätter också en samverkan

i konventionen i det dagliga arbetet. I den nationella strategin

fierade rättigheter blir säkerställda.

kring barnets rättigheter med externa aktörer på nationell,

till nivåer som gör det möjligt att identifiera diskriminering

regional och lokal nivå, såsom andra myndigheter, frivillig-

Ett stort antal myndigheter, aktörer i civilsamhället och

lyfts att arbetsgivare på statlig och kommunal nivå ansvarar

Malmö stads olika verksamheter samlar in en mängd in-

för att berörda yrkesgrupper erbjuds systematisk och fortlö-

Metoder och arbetssätt kan handla om att se till att barn

formation och statistik som rör barns livsvillkor. Det finns

pande kompetensutveckling i mänskliga rättigheter, inklusive

och vuxna får information och kunskap om barnets rättig-

ett behov av samverkan och samordning kring statistik,

barnets rättigheter, till alla personer som arbetar med och för

heter och hur de kan utövas, skapa former och strukturer

Insatser inom området:

datainsamling, analys och sammanställning för att kunna

barn. Dessa yrkesgrupper har också ett ansvar att utveckla

för alla barns delaktighet och inflytande i frågor som berör

Samtliga förvaltningar och bolag ansvarar för att det ska

ge ett helhetsperspektiv på barns livsvillkor ur ett rättig-

och behålla kunskapen och omsätta den i praktiken.

dem. Vidare handlar det om att säkerställa att inget barn

finnas minst en samordnare med ansvar och mandat att

diskrimineras och att prövningar av barnets bästa genom-

samordna, planera för och ge stöd i arbetet att integrera

Det behövs dels generella utbildningsinsatser kring

förs vid beslut och åtgärder som rör barn eller att det finns

barnrättsperspektivet i respektive förvaltning. Samordnaren

Insatser inom området:

barnkonventionen, dess innehåll och tillämpning, dels

samverkansformer och rutiner vid misstanke om att ett

ska i sitt ordinarie uppdrag ha en central funktion i förvalt-

Indikatorer, utifrån rättigheterna i barnkonventionen,

verksamhetsspecifika utbildningsinsatser som relaterar

barn far illa.

ningsledningen och vara väl förtrogen med nämndsarbetet.

behöver utarbetas för att ligga till grund för en kunskaps-

barnkonventionen till den egna verksamheten.
Insatser inom området:

Stadskontoret ansvarar för ett kommunövergripande

Insatser inom området:

Varje förvaltning ansvarar för att genomlysa sina verk-

nätverk för kontaktpersonerna som syftar till att driva

Kontinuerliga kunskaps- och kompetenshöjande insatser

samhetsområden utifrån artiklarna i barnkonventionen,

arbetet utifrån utvecklingsplanen. Genom nätverket

Tillgänglig statistik kring barns livsvillkor i Malmö stad be-

kring barnets rättigheter ska genomföras på olika nivåer i

identifiera relevanta rättighetsområden, fördjupa kun-

skapas förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte,

höver samordnas och en struktur för sammanställning och

organisationen för beslutsfattare, chefer, olika yrkesgrupper

skapen kring områdena och ta fram metoder och arbets-

men också möjligheter att samverka kring gemensamma

analys av statistiken behöver tas fram, dels inom Malmö

och centrala stödfunktioner, såsom HR, kommunikatörer,

sätt, där det saknas, så att identifierade rättigheter

utvecklingsprocesser.

stad, dels med externa aktörer.

ekonomiansvariga.

blir säkerställda.

hetsperspektiv.

sammanställning kring barns livsvillkor i Malmö ur ett
rättighetsperspektiv.

organisationer och forskning.
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KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Det behövs strategiska och medvetna kommunikations-

Utvecklingsarbetet kring barnets rättigheter ska kontinuer-

insatser internt som kan bidra till kunskap, information

ligt följas upp och utvärderas. Processmålen ligger till grund

och medvetandegörande om barnets rättigheter och

för att följa upp åtgärder och insatser som genomförts för att

dess tillämpning. För att skapa ett gemensamt lärande

säkerställa barnets rättigheter. Uppföljningen ska bestå av

och synergieffekter är det angeläget att erfarenheter

en sammanställning av antal förvaltningar och verksamheter

och kunskaper kring barnkonventionen och dess tillämp-

som genomfört insatserna i processmålen, men även kom-

ning i olika förvaltningar och verksamheter kommuniceras

pletteras med kvalitativa metoder som ger en utförligare

och får en spridning.

beskrivning över hur långt förvaltningarna kommit i arbetet.

Utvecklingsarbetet behöver också kommuniceras externt

För att följa upp barnets rättigheter på en samhällsnivå i Malmö

för Malmös invånare, både barn och vuxna, för att tydlig-

ska kontinuerliga kunskapssammanställningar genomföras kring

göra hur Malmö stad arbetar med barnets rättigheter och

barns livsvillkor utifrån indikatorer kopplade till barnkonven-

ge invånarna möjlighet till dialog och att påverka arbetet.

tionens rättighetsområden. Det ger en bild av hur situationen

Den externa kommunikationen är inte minst viktig för att

ser ut kring barnets rättigheter i Malmö vid ett givet mättillfälle

förmedla anpassad information om rättigheterna och hur

som sedan kan följas över tid och ligga till grund för prioriteringar

de kan tillgodoses till barn utifrån deras olika förutsättningar

och vidareutveckling av utvecklingsarbetet.

och behov.
Utvecklingsarbetet ska utvärderas kontinuerligt som en
Insatser inom området:

löpande och integrerad del i arbetet och bidra till lärande

Stadskontoret ansvarar för den strategiska kommunikationen

och vidareutveckling av arbetet.

och att det finns en övergripande kommunikationsplan för
arbetet med barnets rättigheter.

Insatser inom området:
Uppföljningen av utvecklingsplanen sammanställs i en

Varje förvaltning och bolag ansvarar för kommunikationen

rapport och återrapporteras till kommunstyrelsen årligen.

av det egna arbetet kring barnets rättigheter och att det
enskilda barnet får information om sina rättigheter kopplat

En kunskapssammanställning över barns livsvillkor i Malmö,

till förvaltningens olika verksamhetsområden.

utifrån indikatorer kopplade till barnkonventionens rättighetsområden, sammanställs kontinuerligt för att följa upp barnets
rättigheter på en samhällsnivå.
Utvecklingsarbetet ska kontinuerligt utvärderas.
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ANSVAR OCH ORGANISATION

KOMMUNFULLMÄKTIGE

NÄMNDER OCH STYRELSER

utvecklingsplanens olika insatsområden och stödja förvalt-

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta

Alla nämnder och styrelser ansvarar för arbetet med barnets

ningarna i de verksamhetsspecifika processerna. Genom

beslut om Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter

rättigheter i den egna verksamheten. Nämnder ansvarar för

omvärldsbevakning och samverkan med aktörer på lokal,

i Malmö stad samt att kommunfullmäktigemålen ligger i

att granskningar kontinuerligt genomförs och att utvecklings-

regional och nationell nivå kan metoder och arbetsmodeller

linje med utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen ska ses

planens betydelse för den egna verksamheten klargörs.

utvecklas och kunskap och erfarenhet utbytas.

Väsentliga ändringar i planen ska godkännas av kommun-

Vidare ansvarar nämnder och styrelser för att formulera

Förvaltningarna ansvarar för att omsätta utvecklingsplanens

fullmäktige. Om inga revideringar anses nödvändiga ska

verksamhetsspecifika mål och åtaganden för att tillgodose

olika insatsområden i den egna verksamheten. Samtliga för-

utvecklingsplanen aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige.
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Sammanfattning
Bakgrund

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna
CEMR:s1 Europeiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet
systematiskt i alla verksamheter.
Huvudsyfte

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter riktade till medborgarna och att kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerade.
Mål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning
av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att kommunen som arbetsgivare arbetar
för likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och
män inom olika yrkesgrupper och förhindrar osakliga skillnader i lön gällande för alla
kvinnor och män oavsett bakgrund och tillhörighet.
Åtaganden

Nämnder och styrelser gör åtaganden utifrån utvecklingsplanen och deklarationens artiklar.

1 Council of European Municipalities and Regions (CEMR), de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.

1

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga
arbetet. Jämställdhetsintegrering som strategi har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra frågor. Konsekvenserna
för kvinnor och män, flickor och pojkar av planerade åtgärder ska analyseras för att synliggöra problem och införliva jämställdhetsperspektivet i alla verksamhetsområden och i
alla led av beslutsfattande, planering och utförande av aktiviteter.
Strategi

Inledningsvis presenteras utgångspunkter för jämställdhetsintegrering.
Därefter följer planen för jämställdhetsintegrering i Malmö stad som presenteras i fyra
delar.
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Utgångspunkter för hållbar jämställdhet
Den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå uppmanar Europas kommuner och regioner att offentligt ta ställning
för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Deklarationen är en
strategi för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Malmö stad har ställt sig bakom
principerna i deklarationen genom beslut av kommunfullmäktige den 30 augusti
2007 (se bilaga 1).
Sveriges jämställdhetspolitik

Propositionen 1993/94:147 om jämställdhetspolitik var inriktad på att män och kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter – ”Delad makt, Delat
ansvar”.
I slutbetänkandet av den jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66) beskrivs
jämställdhetspolitikens nya mål – ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”. För att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv följer fyra
delmål:
1.

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma
rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

2.

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och vill
kor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
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3.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg
på lika villkor.

4.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Begreppet jämställdhet innefattar endast kön och handlar om att kvinnor och män,
flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom samhällets alla områden.
Sveriges jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra det system
som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig
nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och
möjlighet att påverka sitt liv och sin livssituation. Grundtanken är att först när kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhället kan vi få ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Genom att jämställdheten främjar kvinnor och mäns
kompetens och kreativitet bidrar den även till ekonomisk tillväxt. Varje politikområde
och verksamhet har ett ansvar att verka för jämställdhet.
Flera maktordningar, som till exempel kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder,
socioekonomisk bakgrund och funktionsnedsättning, spelar in i bestämmandet av
en individs identitet och dess villkor. Dessa maktordningar är beroende av varandra
och i ett jämställdhetsarbete behöver en medvetenhet finnas kring hur olika maktordningar är sammanflätade och samvarierar. Men trots skillnader inom könen, finns
det strukturella mönster i samhället som ger kvinnor och män olika sociala positioner
och skilda villkor.
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Verksamhets- och arbetsgivarperspektiv

”Jämställdhet är en grundläggande dimension vid planeringen och utvecklingen
av strategier för en hållbar utveckling av kommunen”.2
Två olika perspektiv genomsyrar både Deklarationen och denna utvecklingsplan.
Utifrån ett verksamhetsperspektiv, innebär hållbar jämställdhet i Malmö stad att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla
kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Det innebär
också att alla former av diskriminering ska motverkas.
Utifrån ett arbetsgivarperspektiv, innebär hållbar jämställdhet att arbeta för ökad
jämställdhet när det gäller alla aspekter av anställning inklusive arbetsorganisation
och arbetsvillkor, medarbetarens rätt att förena yrkesliv med privatliv och att motverka alla former av diskriminering.
Den nya diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som trädde i kraft 1 januari 2009 ersätter tidigare jämställdhetslag och diskrimineringslagar. Denna lag har till ändamål att
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förbudet mot diskriminering enligt den nya lagen gäller i princip alla samhällsområden
och för samtliga diskrimineringsgrunder. En bärande princip i den europeiska jämställdhetsdeklarationen är att om jämställdhet ska kunna garanteras måste flerfaldig
diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.

2 Artikel 24 om Hållbar utveckling i den europeiska jämställdhetsdeklarationen.
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Jämställdhetsintegrering – strategi för kvalitetssäkring av verksamheterna

Jämställdhetsintegrering innebär enligt Europarådets definition:
”(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”
Jämställdhetsintegrering har varit den svenska regeringens huvudstrategi för att
uppnå de jämställdhetspolitiska målen sedan 1994. Jämställdhetsintegrering är en
strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt hållbart samhälle.
Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas,
resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i
det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och
verksamheter. Konsekvenserna för kvinnor och män, flickor och pojkar av planerade
åtgärder ska analyseras för att synliggöra problem och införliva jämställdhetsperspektivet i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och
utförande av aktiviteter.
Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra vår verksamhet riktad till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande.
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Visioner, mål och indikatorer
Malmö stad har som ansvarig för grundläggande infrastruktur i form av service och
tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stor arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare en nyckelroll i jämställdhetsarbetet. Två perspektiv
genomsyrar hela utvecklingsplanen – verksamhetsperspektivet och arbetsgivarperspektivet. Det är viktigt att arbeta med både delarna så att Malmö stad blir en jämställd kommun både ur ett internt och ett externt perspektiv.
Visioner

År 2020 är Malmö en stad med jämställda verksamheter riktade till alla kvinnor och
män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet
År 2020 är alla arbetsplatser i Malmö stad fria från könsdiskriminerande strukturer
Inriktningsmål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:
•

likvärdig verksamhet, service och bemötande

•

likvärdig myndighetsutövning

•

likvärdig fördelning av resurser

•

jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
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Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att kommunen som arbetsgivare
arbetar för:
•

likvärdiga anställningsvillkor

•

likvärdiga arbetsförhållanden

•

jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper3

•

förhindra osakliga skillnader i lön

till alla kvinnor och män oavsett bakgrund och tillhörighet.
Effektmål

Alla verksamheter i förvaltningarna:
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•

könsuppdelar kontinuerligt all individbaserad statistik, så långt det är möjligt

•

gör jämställdhetsanalyser kontinuerligt i det ordinarie arbetet

•

ser över vad innehållet i den övergripande utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering har för betydelse för den egna verksamheten

•

har verksamhetsspecifika mätbara mål och åtaganden som ökar jämställdheten. Dessa mål och åtaganden baseras på könsuppdelad statistik, jämställd
hetsanalyser och prioriterade artiklar

•

har mätbara mål och åtaganden som kontinuerligt ingår i verksamhetsplaner
och budget

•

följer upp mål och åtaganden kontinuerligt i delårsrapporter och årsredovisning

3 Detta ska ske inom ramen för Malmö stads personalpolicy. Positiv särbehandling får, enligt lag, bara användas för att
rekrytera det underrepresenterade könet vid i övrigt lika meriter (Diskrimineringslagen).

•

redogör i årlig kvalitetsredovisning eller motsvarande för insatser och hur
målen för jämställdhet har uppfyllts

•

tar årligen fram, i egenskap av arbetsgivare, en plan med mål och åtaganden.
Diskrimineringslagen och deklarationen är utgångspunkt för dessa särskilda
planer. Målen och åtaganden skrivs in i verksamhetsplan, budget, delårsrapporter och årsredovisning. I planen ska redovisas åtgärder vidtagna sedan
föregående plan.

Indikatorer

Antal förvaltningar och verksamheter som:
•

könsuppdelar individbaserad statistik kontinuerligt

•

gör jämställdhetsanalyser kontinuerligt i det ordinarie arbetet

•

har verksamhetsspecifika mätbara mål och åtaganden som ökar jämställdheten och som kontinuerligt ingår i verksamhetsplaner och budget

•

följer upp mål och åtaganden kontinuerligt i delårsrapporter och årsredovisning

•

redogör i årlig kvalitetsredovisning eller motsvarande för insatser och mål
uppfyllelse.
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Utvecklingsarbetets struktur
Ett systematiskt och kontinuerligt arbete krävs för att kunna kvalitetssäkra verksamheterna riktade till medborgare och våra arbetsplatser för att nå jämställdhetsmålen.
Utgångspunkten är följande fyra strategiska framgångsfaktorer för jämställdhetsintegrering som bygger på JämStöds4 rekommendationer:
•

Mål och styrning

•

Utbildning

•

Metoder och arbetssätt

•

Stöd och samordning

Mål och styrning

Det är genom kommunens styrsystem som en hållbar jämställdhet i Malmö kan säkerställas. Jämställdhetsintegrering innebär att hela organisationen följer en strategi för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla beslutsprocesser och inom alla
verksamhetsområden. Konsekvent uppföljning är en förutsättning för att arbetet ska
lyckas.
Viktiga metoder och verktyg är mål och indikatorer, jämställdhetsanalys och jämställd budget (se bilaga 2).
Utbildning

Det är viktigt att förtroendevalda har kunskaper kring deklarationen, utvecklingsplanen, personalpolicyn och vad jämställdhet innebär för att kunna efterfråga fakta och
åtgärder för att öka jämställdheten.
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4 JämStöd Utredning om stöd för jämställdhetsintegrering i staten SOU 2007:15

Dessutom behöver Malmö stads ledning och medarbetare grundläggande kunskaper kring genusteori och viktiga jämställdhetsfrågor inom det egna området. Det
behövs utbildning och kunskaper kring hur bland annat könsuppdelad statistik och
jämställdhetsanalyser tillämpas i det ordinarie arbetet i verksamheten.
Samverkan med forskare ökar möjligheterna att omsätta teori till praktik och att konkretisera jämställdhetsintegreringen. Arbetet kan med fördel bedrivas i form av till
exempel forskningscirklar som gynnar gemensam kunskapsbildning mellan medarbetare och forskare.
Kunskaper om brukares erfarenheter kring likvärdig service, tjänster och myndighetsutövning kan verksamheterna få kännedom om via personliga möten, brukarundersökningar och via sociala medier. Dessa metoder kan även användas så att brukare
får möjlighet att påverka det jämställdhetsarbete som i allra högsta grad berör dem.
Rådande kultur och arbetsvillkor inom organisationen hänger väl ihop med arbetet
riktat till brukare och medborgare. Utan medvetenhet och aktiv handling inom organisationen befästs och återskapas gällande kultur vilket har betydelse för relationer
mellan medarbetare och förmågan att tillhandahålla likvärdig service, bemötande
och tjänster till brukare och medborgare.
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Metoder och arbetssätt

Ett systematiskt arbetssätt är viktigt för att lyckas med jämställdhetsintegrering.
Denna strategi har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågorna sidoordnas
andra politiska frågor. De viktigaste metoderna och arbetssätten är:
•

att alltid redovisa statistiken könsuppdelad så att förhållanden och villkor
synliggörs

•

att göra jämställdhetsanalyser inför beslut för att analysera konsekvenserna
av våra beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv och

•

att analysera processer i verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Det är viktigt att metoderna anpassas till olika verksamheter och att stöd ges till
medarbetarna. Dessa metoder, tillsammans med utbildning och tid för reflektion i
organisationen, leder till ett systematiskt förbättringsarbete där rutiner och processer kontinuerligt förbättras.
Stöd och samordning

Stadskontoret ansvarar för övergripande uppföljnings- och samordningsinsatser, för
stöd, rådgivning och information till förvaltningarna och förvaltningsledningarna,
vad gäller jämställdhetsintegrering. Genom omvärldsbevakning och samverkan med
lokala och regionala aktörer samt ideella organisationer och föreningar kan gemensamma metoder och arbetsätt kontinuerligt förbättras och kunskaper och erfarenheter utbytas.
För att arbetet ska bli effektivt krävs koordinerade insatser inom kommunen; både
kommunövergripande samt inom och mellan förvaltningarna.
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Alla förvaltningar och kommunala bolag ansvarar för att det ska finnas minst en kontaktperson med uppgift att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering inom
förvaltningen och samverka med andra förvaltningar samt den övergripande nivån.
Kontaktpersonen har i sitt ordinarie uppdrag en central funktion i förvaltningsledningen och är väl förtrogen med nämndsarbetet. För förvaltningen fungerar kontaktpersonen som ett kunskaps- och metodstöd.
En stödorganisation är nödvändig för kontaktpersonerna. Genom att delta i ett
kommunövergripande nätverkande skapas förutsättningar för ett erfarenhets- och
kunskapsutbyte. Stadskontoret är sammankallande för nätverket med ansvar för att
stödja kontaktpersonerna i deras uppdrag som samordnare. Det är även viktigt att
samverka med befintliga nätverk så att jämställdhetsarbetet integreras i ordinarie
verksamhet.
En viktig samordningskanal för kunskapsdelning och stöd är malmo.se/jamstalldhet
och intranätet Komin.
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Ansvar och organisation
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta beslut om Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering samt att de övergripande målen integreras i årsbudgeten. Utvecklingsplanen ska ses över minst en gång per mandatperiod. Väsentliga ändringar i utvecklingsplanen ska godkännas av kommunfullmäktige. Om inga
revideringar anses nödvändiga ska utvecklingsplanen aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvaret för att stödja, samordna och följa upp nämndernas och styrelsernas mål och åtaganden vad gäller jämställdhetsintegrering. Kommunstyrelsen offentliggör en årlig jämställdhetsredovisning utifrån målen i denna
utvecklingsplan. Jämställdhetsredovisningen innehåller redovisning av indikatorer
och analys.
Nämnder och styrelser

Alla nämnder och styrelser bidrar till att uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Nämnder och styrelser ansvarar för att all individbaserad statistik kontinuerligt könsuppdelas, att jämställdhetsanalyser kontinuerligt genomförs och att
utvecklingsplanens betydelse för de egna verksamheterna ses över. Vidare ansvarar
nämnder och styrelser för att formulera verksamhetsspecifika mätbara mål och åtaganden för att öka jämställdheten. Mål och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner
och budget och följas upp i delårsrapporter och årsredovisning
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Förvaltningar och bolag

Kommunens förvaltningsledningsgrupp är på övergripande nivå ledningsgrupp för
genomförandet av utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering.
Alla förvaltningar och kommunala bolag ansvarar för att det ska finnas minst en kontaktperson med uppgift att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering inom
förvaltningen. Kontaktpersonen har i sitt ordinarie uppdrag en central funktion i förvaltningsledningen och är väl förtrogen med nämndsarbetet.
Stadskontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, uppföljnings-, och samordningsinsatser kring arbetet med jämställdhetsintegrering samt för omvärldsbevakning på jämställdhetsområdet. Stadskontoret har ansvar för att ge stöd till alla förvaltningar. Stadskontorets ledningsgrupp ansvarar för att avdelningarna samordnar
kommungemensamma metoder, stöd- och informationsinsatser.
Alla medarbetare

Ledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsintegrering.
Varje anställd har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsintegrering.
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Åtaganden
Prioriterade utvecklingsområden

Deklarationens 30 artiklar beskriver åtaganden i 9 olika områden. Under kommande
år prioriteras utvalda artiklar. Med prioriterad artikel menas att berörd nämnd gör
åtaganden som ingår i verksamhetsplan och budget och följs upp i delårsrapport och
årsredovisning. Stadskontoret tillhandahåller stöd genom att erbjuda möjlighet till
genomgång av utvecklingsplanen och deklarationen samt workshop kring frågorna.
Alla nämnder gör åtaganden under 2011 och kommande år med utgångspunkt från
utvecklingsplanen. Alla artikelnummer syftar till artiklarna i CEMR deklarationen.
Prioriterade artiklar i deklarationen som gäller för alla:

Artikel 1 		
Artikel 3 		
Artikel 6
Artikel 7 		
Artikel 8		
Artikel 10

16

Demokratiskt ansvar
Deltagande i politik och samhällsliv
Bekämpa stereotyper
God förvaltning och samråd
Allmänt åtagande om jämställdhet och bekämpa könsdiskriminering
Flerfaldig diskriminering eller missgynnanden

Prioriterade utvecklingsområden under år 2011-2013:
•

Barnomsorg, artikel 16

Att Europas länder kommit olika långt blir tydligt i artikel 16 om barnomsorg.
I Sverige har vi en väl utbyggd barnomsorgsverksamhet. Fokus under följande
år är att prioritera arbetet med genuspedagogik och fortsätta med integreringen av jämställdhetsperspektivet i Malmö stads förskolor.
•

Utbildning och livslångt lärande, artikel 13

Skolan är en del av samhället och de pedagogiska verksamheterna spelar
därmed en roll i upprätthållandet av könsidentitet och könsrelationer. Under
kommande år intensifieras arbetet med genuspedagogik och integrering av
jämställdhetsperspektivet i Malmö stads skolor.
•

Kultur, idrott och fritid, artikel 20

Arbetet med att verka för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha
samma möjligheter till en meningsfull fritid, att utmana könssegregerade
verksamheter (t.ex. att erbjuda verksamhet till både flickor och pojkar) och att
motverka diskriminering på grund av kön i föreningslivet ska prioriteras.
•

Social omsorg och sociala tjänster, artikel 15

Under kommande år prioriteras artikel social omsorg och sociala tjänster för
att säkerställa likvärdiga verksamheter till kvinnor och män, flickor och pojkar
oavsett bakgrund och tillhörighet. Bland annat fortsätter arbetet för ökad
medvetenhet om att det kan finnas skilda förutsättningar för kvinnor och män
i deras möte med socialtjänsten. Det innebär att lyfta upp de föreställningar
som socialarbetaren själv bär på om män och kvinnor som gör att man kan
bemöta dem olika.
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•

Rörlighet och transport, artikel 26

Jämställdhet är en av utgångspunkterna i satsningen ”Framtidens kollektivtrafik”. Ett jämställt transportsystem ska fungera som en länk mellan arbete, fritid
och hemmet och vara lättillgängligt och attraktivt, för alla medborgare.
I det fortsatta arbetet med att utveckla kollektivtrafiken, tas hänsyn till båda
könens erfarenheter i planeringsarbetet samt att öka kunskapen och medvetenheten kring jämställdhet för involverad personal.
•

Arbetsgivarrollen, artikel 11

Malmö stad som arbetsgivare utvecklar under kommande år arbetet med att
alla arbetsplatser ska ha jämställda anställningsvillkor och arbetsförhållanden
och vara fria från könsdiskriminerande strukturer. Det ska finnas möjlighet
att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad, att förena förvärvsarbete och
föräldraskap, sexuella trakasserier och andra trakasserier ska inte förekomma
samt icke-diskriminerande rekryteringsrutiner. Det ska dessutom finnas ett
öppet och tydligt system för karriärutveckling. Den nuvarande ”Övergripande
plan för jämställdhetsarbetet i Malmö stad” (2001) utgör en utgångspunkt för
det personalpolitiska arbetet. På sikt ska denna plan revideras och infogas i
utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering.
Prioriterade utvecklingsområden under år 2014-2016:
•

Vård av andra anhöriga, artikel 17

Under kommande år prioriteras vård av andra anhöriga i jämställdhetsarbe
tet genom att förbättra stödet till anhöriga och arbeta för likvärdig bedömning av vårdbehov. Anställda behöver aktivt uppmärksamma hur behovet
av insatser bedöms och om bedömningen är olika beroende på vem som är
anhörig – maka eller make.
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•

Social integration, artikel 18

Integrera ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med att skapa förutsättningar
för alla som drabbats eller riskerar att drabbas av social utslagning eller fattigdom får tillgång till arbete, bostad, utbildning, kultur, informations- och
kommunikationsteknik samt social och medicinsk hjälp.
•

Bostäder, artikel 19

Under kommande år prioriteras bostadssituationen för kvinnor och män,
flickor och pojkar i Malmö. Ett jämställdhetsperspektiv ska bland annat finnas
i arbetet med att säkerställa eller främja tillgång för alla till bostäder som är
tillräckligt stora och av godtagbar standard i en bra livsmiljö med grundläggande samhällsservice i närheten.
•

Stadsplanering och lokal planering, artikel 25

I talet om människan i centrum behöver det finnas en könsmedvetenhet i
stadsplaneringen. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars olika erfarenheter,
prioriteringar, behov och vardagsliv behöver synliggöras, belysas och beaktas.
•

Säkerhet och trygghet, artikel 21

I arbetet med varje kvinnas och mans, flickas och pojkes rätt till personlig
säkerhet och rörelsefrihet behöver orsaker till problem med otrygghet och
säkerhet analyseras. Analyserna behöver fortsättningsvis integreras i kommunens förebyggande arbete kring trygghet och säkerhet.
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Prioriterade utvecklingsområden under år 2017-2019:
•

Upphandling av varor och tjänster, artikel 12

I samband med upphandling av varor och tjänster och inför varje kontrakt
som kommunen avser att ingå beaktas jämställdhetsaspekterna och de lagliga möjligheterna som finns att främja jämställdhet.
•

Hälsa, artikel 14

Under kommande år fördjupas arbetet med ett jämställdhetsperspektiv i arbetet för kvinnors och mäns, flickors och pojkars rätt till god psykisk och fysisk
hälsa.
•

Könsrelaterat våld, artikel 22

Malmö stad ligger i framkant vad gäller kvinnofridsarbete. Under kommande
år fördjupas arbetet med olika insatser för våldsutsatta kvinnor och män,
flickor och pojkar.
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Bilaga 1 – Den europeiska jämställdhetsdeklarationen
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är CEMR:s5 deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner
att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och
män och därefter använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Deklarationen är en strategi för att arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Malmö stad ställer sig bakom principerna i deklarationen med ett undertecknande av kommunfullmäktige den 30 augusti 2007.
Deklarationen är indelad i tre delar där del ett förklarar de sex grundläggande principerna om jämställdhet som gäller för undertecknarna vilka är:
1.

Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

2.

För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.

3.

Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

4.

Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

5.

Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet.

6.

Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska
nå framgång.

5 Council of European Municipalities and Regions, de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.
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Del två redovisar vilka åtgärder undertecknaren förbinder sig att vidta och del tre behandlar 30 artiklar som grundas av principerna i del 1. Artiklarna beskriver åtaganden
i nio olika områden:

•

Demokratiskt ansvar

•

Den politiska rollen

•

Allmän ram för jämställdhet

•

Arbetsgivarrollen

•

Upphandling av varor och tjänster

•

Rollen som tjänsteleverantör

•

Planering och hållbar utveckling

•

Rollen som reglerande instans

•

Vänortssamarbete och internationellt samarbete

Mer information om deklarationen hittar du på www.ccre.org
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Bilaga 2 – Verktyg för mål och styrning
Jämställd budget

Jämställd budget är en metod för att fastställa om de nationella jämställdhetspolitiska, kommunövergripande samt verksamhetsspecifika jämställdhetsmålen har
översatts till budgetmässiga beslut. Det handlar om att synliggöra kvinnor och män,
flickor och pojkar i olika grupper (till exempel etnisk och social bakgrund) bakom
siffrorna i en budget.
Grundläggande frågor att ställa i budgetarbetet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur fördelas våra resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar?
Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov?
Hur har mål och styrning för likvärdig service, tjänster och myndighetsutövning formulerats i vår verksamhet?
Vem är norm för den service och de tjänster som vi tillhandahåller?
Vems handlingsutrymme ökar/minskar genom tilldelningen av resurser?
Tillgodoses båda könens intressen, möjligheter och önskemål i lika stor utsträckning?
Möter flickor och pojkar, kvinnor och män olika krav och förväntningar kopplade till stereotypa bilder av
könen?
Påverkar vår verksamhet kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare?
Påverkar vår verksamhet fördelningen av makt och inflytande mellan kvinnor och män, flickor och pojkar?

Syftet är att förhindra att offentliga medel fördelas på ett sätt som är orättvist och diskriminerande, för att i stället uppnå en mer rättvis fördelning av resurser. Inte minst är
detta viktigt eftersom en budget kan ge sken av att vara könsneutral. I själva verket är
budgetar inte könsneutrala eftersom den fördelar resurser på ett sätt som påverkar
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olika grupper av människor och därmed också kvinnor och män, flickor och pojkar.
Kunskap och medvetenhet om budgetens könsmässiga effekter synliggör om resurser måste omdirigeras för att skapa en jämnare och rättvisare fördelning. Fokus ligger
således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras.
Metoder och Arbetssätt
Könsuppdelad statistik

En förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering; sätta mål och
genomföra förändringar, är tillgång till grundläggande fakta om kvinnor och mäns,
flickors och pojkars situation i den aktuella verksamheten. Könsuppdelad statistik
syftar till att synliggöra kvinnor och mäns, flickor och pojkars förutsättningar, livsvillkor och behov. All statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad
och presenterad efter kön och utgöra en övergripande indelningsgrund i statistiken.
Alla resultat, texter, tabeller och diagram ska genomgående presenteras efter kön.
Det är inte tillräckligt att samla in och dela upp statistiken efter kön utan måste även
leda vidare till jämställdhetsanalyser, mål och åtgärder för att vara meningsfull.
Jämställdhetsanalys

Jämställdhetsanalys är en kartläggning av verksamheten i form av bland annat könsuppdelad statistik som analyseras i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.
För att göra en jämställdhetsanalys krävs baskunskap om svensk jämställdhetspolitik.
En viktig del i jämställdhetsanalyserna och för att kunna kvalitetssäkra verksamheterna, är att ta reda på medborgarnas och brukarnas erfarenheter genom olika typer
av brukarundersökningar.
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I en jämställdhetsanalys ingår att:
•

•
•

•

•

se över gällande politik, rutiner, praxis och modeller för att bedöma om dessa uppvisar exempel på diskriminering, om de präglas av stereotypa könsrollsmönster och om de i tillräcklig utsträckning beaktar kvin
nor och mäns, flickors och pojkars särskilda behov
se över tilldelningen av resurser, såväl finansiella som andra, för ändamål som nämnts ovan
fastställa prioriteringar och, när det är lämpligt, mål för att ta itu med de frågor som uppstår med anledning av dessa översyner och att åstadkomma påtagliga förbättringar när det gäller tillhandahållandet av
tjänster
på ett tidigt stadium göra en konsekvensanalys av alla viktigare förslag till ändringar vad gäller politik,
rutiner och resursfördelning, belysa deras potentiella följder för kvinnor och män, flickor och pojkar och
fatta slutgiltiga beslut mot bakgrund av denna analys
ta hänsyn till behoven eller intressena hos dem som är utsatta för flerfaldig diskriminering eller missgynnanden

Förbättringsarbete

Jämställdhetsintegrering handlar om ett systematiskt förbättringsarbete och är en
del i verksamhetsutveckling. För att skapa motivation, engagemang, få genomslagskraft och nå framgång vad gäller jämställdhetsintegrering i verksamheten, behöver
medarbetarna utbildning och kunskap och framförallt tid för reflektion. Det är viktigt
att utveckla en kultur som stimulerar till kunskapsdelning och interaktion där ledningen ger förutsättningar för ett processorienterat arbetssätt. En kreativ idéutveckling medför att medarbetarna tillsammans kan svara på hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i den egna verksamheten. Ledningen behöver aktivt verka för att
det i första hand är de befintliga metoderna, rutinerna och processerna som kontinuerligt ska vidareutvecklas och förbättras genom att integrera jämställdhetsperspektivet. Verksamheten förbättras ständigt utifrån kontinuerlig uppföljning och analyser.
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2022-05-12
Vår referens

Ingmar Unosson
Enhetschef
ingmar.unosson@malmo.se

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

Malmö stad arbetar med flera politiskt beslutade styrdokument för att säkerställa en hållbar,
jämställd, jämlik och diskrimineringsfri stad och organisation för samtliga Malmöbor. Samtliga
styrdokument har antagits av kommunfullmäktige. Vissa av dessa styrdokument hade en giltighetstid till 2020 och det finns därmed ett behov av att se över formerna för styrdokumenten och
arbetet som sker inom ramen för dessa.
De styrdokument som berörs är:
• Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, antagen 2011, giltig till 2020.
• Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad, antagen 2017, giltig till
2020.
• Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, antagen 2014,
giltig tills vidare.
Under våren 2020 fick konsultbolaget SWECO i uppdrag att kartlägga och följa upp det befintliga arbetet inom ramen för de antagna styrdokumenten. SWECO presenterade sina slutsatser i
en rapport och lämnade ett förslag på styrdokument som sändes på remiss till stadens nämnder
och helägda bolag.
Baserat på nämndernas remissvar tog stadskontoret fram ett nytt förslag på styrdokument; Policy
för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Då det nya förslaget
skiljde sig väsentligt från SWECO:s förslag översändes även detta till nämnder och bolag på
remiss. Utifrån remissinstansernas yttranden har vissa förändringar gjorts i förslaget till policy.
Det finns dock ett antal synpunkter och frågeställningar där stadskontorets bedömning är att de
inte kräver ett politiskt beslut i form av förändringar i den föreslagna policyn utan snarare är
frågeställningar som berör tjänsteorganisationen och arbetet med att omsätta och genomföra
policyns principer. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för mänskliga
rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet samt att policyn ersätter
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö, Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad.
Förslag till beslut

SIGNERAD

2022-05-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
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1. Kommunfullmäktige antar Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet att gälla från 1 oktober 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar utifrån vad som anförts i ärendet att upphäva Strategisk
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering, Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter.

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissvar från Boplats Syd
Remissvar från Parkering Malmö
Revisorskollegiet beslut 210527 § 82
Valnämnden beslut 210525 § 24
Remissvar från valnämnden
Remissvar från kulturnämnden
Kulturnämnden beslut 210616 § 67
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200616 § 88 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210618 § 86
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 210616 § 105 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från miljönämnden
Miljönämnden beslut 210617 § 113 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 210622 § 92 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 70
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 210617 § 233 med Reservation (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 205 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 210622 § 81
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210624 § 242 med Särskilt yttrande (V)
Överförmyndarnämnden beslut 210630 § 80
Remissvar från överförmyndarnämnden
Förskolenämnden beslut 210617 § 97
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från Malmö Leasing AB
Remissvar från Malmö Live Konserthus AB
Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och
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•
•
•
•

jämställdhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220523 Revidering av styrdokument för rättighetsfrågor
Styrdokument - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad beslutad av KF 2014
Styrdokument - Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad - Beslutad
av KF 2017
Styrdokument - Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering - Beslutad av KF 2011

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06
Kommunstyrelseberedningen 2021-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-23
Kommunstyrelsen 2022-06-07
Kommunfullmäktige 2022-09-01
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
MINC i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Ärendet
Bakgrund

Utifrån olika styrdokument arbetar Malmö stad med flera politiskt beslutade kunskapsområden
med syfte att säkerställa en hållbar, jämställd, jämlik och diskrimineringsfri stad och organisation
för samtliga Malmöbor. Styrdokumenten har antagits vid olika tillfällen och har varit verksamma
i mellan två och drygt tio år. Styrdokumenten utgår från lagstiftning, nationella beslut, ratifice-
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rade konventioner och andra deklarationer. Samtliga styrdokument har antagits av kommunfullmäktige. Vissa av dessa styrdokument hade en giltighetstid till 2020. Under 2020 gjordes bedömningen att det finns ett behov av att se över formerna för styrdokumenten och arbetet som
sker inom ramen för dessa. Översynen omfattar dels en uppföljning av det arbete som hittills
genomförts, dels förslag på hur arbetet kan utvecklas framöver.
De styrdokument som berörs är:
•
•
•

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, antagen 2011
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, antagen 2014
Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad, antagen 2017

Stadskontoret genomförde i mars 2020 en upphandling av översynen och revideringen av styrdokumenten. Uppdraget gavs till konsultföretaget SWECO, som under våren 2020 har kartlagt
och följt upp det befintliga arbetet inom ramen för de antagna styrdokumenten.
SWECO har presenterat sina slutsatser dels genom en rapport, dels genom ett förslag på styrdokument – Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad.
För att främja en bred förankring och säkerställa att det föreslagna inriktningsdokumentet blev
allsidigt belyst beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka SWECO:s utredning samt
förslag på inriktningsdokument på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. I
remissinstansernas yttranden framkom det att nämnder och bolag inte såg att SWECO:s inriktningsdokument gav en ändamålsenlig styrning för området. Med anledning av detta tog stadskontoret fram ett nytt förslag på styrdokument.
Utöver remissinstansernas svar beaktades även
- Nämndernas reglementen,
- Riktlinjer för utformning av Malmö stads styrdokument,
- Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning och utveckling med
mål inför Budget 2020 (STK-2019-94)
Ny remissversion

Stadskontorets nya förslag på styrdokument, Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet har som syfte att, för nämnder och styrelser för
kommunalt helägda bolag, förtydliga Malmö stads förhållningssätt och vägledande principer för
arbetet med mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Förslaget är att policyn ska fungera vägledande för stadens arbete. Policyn föreslås
omfatta kommunens alla ansvarsområden riktade mot Malmöbor och andra brukare av stadens
verksamheter.
Förslaget var också att policyn inte skulle reglera Malmö stads ansvar som arbetsgivare. Anledningen var att ansvar och skyldigheter utifrån ett arbetsgivarperspektiv, skiljer sig
jämfört med ansvar och skyldigheter ur ett verksamhetsperspektiv. Att skilja de båda ansvarsområdena åt bidrar till en ökad tydlighet för de olika perspektiven. Vidare finns ett regeringsbeslut
om SOU 2020:79 ”Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen” med uppdrag att analysera nuvarande bestämmelser om tillsyn i diskrimineringslagen avseende aktiva åtgärder. Detta kan
komma att påverka arbetet i Malmö stad och även det var en anledning att i policyn inte reglera
Malmö stads ansvar som arbetsgivare.
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Policyn föreslås gälla tillsvidare men kan revideras vid behov till exempel om det sker förändringar i lagstiftning eller det finns andra omständigheter som påverkar.
Förslaget till policy skiljer sig väsentligt från det förslag till inriktningsdokument som togs fram
av SWECO och som stadens nämnder och bolag gavs möjlighet att yttra sig över. Därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att sända även detta förslag på remiss till stadens nämnder
och bolag. Nämnder och bolag föreslogs att inkomma med synpunkter på:
•
•

Innehållet i föreslaget styrdokument, samt
Styrdokumentets förutsättningar att utgöra grund för styrning och genomförande av det
stadsövergripande arbetet.

Förslaget på policy skickades på remiss till:
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
MINC i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissinstansernas yttranden

Nedan finns sammanfattningar av remissinstansernas yttranden. Yttrandena i sin helhet är bifogade i ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att det är bra att policyn beskriver kommunens
ansvar för de mänskliga rättigheterna samt ger en definition av vad rättighetsbaserat arbete innebär i Malmö stad. Utifrån de vägledande principerna i förslaget kan nämndens verksamheter
fortsätta tidigare arbete med rättighetsfrågorna utifrån en helhetssyn.
För att policyn och dess innehåll ska kunna vara ett stöd i verksamhetsplanering och vid uppföljning av det rättighetsbaserade arbetet anser nämnden att det krävs att staden i ett första skede
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synliggör och definierar vilka rättigheter som är relevanta för respektive kommunfullmäktigemål.
På så sätt får nämnder och styrelser ett adekvat stöd i arbetet med att omsätta policyn till den
egna verksamheten.
Nämnden skriver att den ser fördelar med att förvaltningarna i ett tidigt skede rådfrågas om ett
förslag till stödjande dokument. Stödet behöver konkretisera genomförandet av policyn samt
förtydliga behovet av samverkan mellan stadens förvaltningar. Stödet behöver även synkroniseras med hur nämnder och styrelser följer upp rättighetsfrågorna i ordinarie måluppföljning.
Nämnden anser att det är viktigt att påtala att den föreslagna policyn som ska ersätta de tidigare
utvecklingsplanerna inte ger en riktning för arbetet eller en möjlighet till att sätta en ambitionsnivå utöver vad som står i lag och konventioner eftersom det inte längre finns särskilda mål för
barnets rättigheter, jämställdhet och jämlikhet.
Vidare anser nämnden att underlaget är otydligt avseende arbetsgivarperspektivet i förhållande
till de rättigheterna som innefattas av policyn. Även om arbetsgivarperspektivet hanteras i annat
styrdokument än den aktuella policyn anser arbetsmarknads- och socialnämnden att det i sammanhanget är viktigt att belysa hur stadens arbete som riktas mot Malmöborna och hur stadens
arbete som arbetsgivare hänger samman och påverkar varandra.
M lämnar särskilt yttrande.
C lämnar särskilt yttrande
Fritidsnämnden
Fritidsnämnden skriver att eftersom nämnden inte bedriver någon lagstyrd verksamhet, med
lagar som konkretiserar och reglerar de förhållningssätt och principer som anges i förslaget till
policy så riskerar den att bli något vag och inte bidra till så stor effekt. Nämnden skriver även att
den har svårt att se den föreslagna policyns egentliga funktion och syfte, hur nämnden ska använda sig av den samt hur den ska utgöra grund för styrning när den huvudsakligen ska vara
vägledande och inte innebär några fasta regler. Nämnden anser att en stadsövergripande policy
på ett tydligare sätt bör beskriva vad staden vill åstadkomma avseende jämlikhet, jämställdhet
och barnrätt.
Nämnden är positiv till att de olika perspektiven jämlikhet, jämställdhet, barnrätt och antidiskriminering samlas i ett och samma dokument. Nämnden anser dock att förslaget till policy i högre
grad behöver bidra till att öka kunskapen kring de olika perspektiven.
I de utvecklingsplaner som policyn föreslås ersätta lyfts en rad frågeställningar och områden som
blir särskilt viktiga i arbetet med ett specifikt perspektiv. Nämnden skriver att detta delvis går
förlorat i det nya förslaget, att skärpan i de olika perspektiven riskerar att gå förlorad och att specifika maktstrukturer riskerar att osynliggöras. Enligt nämnden ger utvecklingsplanerna, även om
delar av dessa skulle behöva uppdateras och utvecklas, en tydligare riktning för och ett bättre
stöd i arbetet med de olika perspektiven. Vidare skriver nämnden att eftersom det inte finns
någon beskrivning av hur det stöd för nämnder och styrelser som ska komplettera policyn så är
det svårt att fullt ut svara på frågan om styrdokumentets förutsättningar att utgöra grund för
styrning och genomförande av det stadsövergripande arbetet.
Nämnden beskriver att den saknar ett helhetsperspektiv i policyn som beskriver behovet av att
arbeta förvaltningsövergripande med gemensamma utmaningar i staden. Det läggs ett stort fokus
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på individen, malmöbon, som rättighetsbärare medan mer strukturella utmaningar tenderar att gå
förlorade. Nämnden saknar därtill en beskrivning av kommunens ansvar samt en beskrivning av
hur det här arbetet ska genomföras och följas upp. Vidare anser nämnden att stadskontoret bör
ha ett samordningsansvar för det stadsövergripande arbetet med jämlikhet, jämställdhet, barnrätt
och antidiskriminering samt att det ansvaret förtydligas i förslaget till policy.
M lämnar särskilt yttrande.
Funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden är positiv till policyns avsikt i det nya förslaget men ställer sig samtidigt
tveksam till flera delar och lyfter synpunkter kopplat till dessa. Funktionsstödsnämnden vill
framhålla att barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet är områden som har stor tyngd och
påverkan på hela stadens arbete, ansvar och i slutändan Malmöbors möjligheter och livsvillkor.
Dessa områden har tidigare reglerats i tre olika utvecklingsplaner med tydliga riktningar. Nämnden är positiv till att ett helhetsgrepp tas om områdena, men ser samtidigt att en policy som inte
ger några fasta regler riskerar att medföra att arbetet inte får den betydelse som det kräver.
Nämnden skriver även att det i policyn tydligt måste framgå huruvida policyn omfattar arbetsgivarperspektivet eller inte. Om det inte ska omfattas av policyn, anser nämnden att det måste
förklaras varför det inte omfattas samt var och hur arbetsgivarperspektivet i förhållande till
mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet i så fall regleras.
Nämnden är positiv till att policyn fokuserar på rättighetsfrågorna, men att kopplingen till hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 fortfarande finns med och har tydliggjorts. Vidare anser nämnden att det är bra att det rättighetsbaserade arbetet och dess principer har definierats men att det
vore önskvärt att de tre principerna för ett rättighetsbaserat arbete utvecklas.
I nuläget är det stort fokus på det barnrättsbaserade synsättet, vilket är positivt, men nämnden
anser att behövs en liknande konkretisering för vad ett rättighetsbaserat arbete innebär i förhållande till jämställdhet och jämlikhet. Vidare vill nämnden lyfta vikten av att jämställdhet och
jämlikhet definieras i policyn, för att säkerställa en gemensam förståelse hos alla mottagare.
Nämnden anser att det är bra att rättigheterna för individen och den enskilde Malmöbon och
kommunens ansvar i förhållande till det beskrivs, men vill samtidigt föra fram att även ett strukturellt perspektiv behöver belysas i policyn.
I avsnittet som förklarar de mänskliga rättigheterna saknar nämnden en koppling till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och under rubriken Förhållandet
till andra områden och styrdokument efterfrågar funktionsstödsnämnden också en koppling till
”Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation”. Detta då denna innefattar både jämställdhetspolitiska mål och ett rättighetsperspektiv.
Funktionsstödsnämnden tycker att de vägledande principerna har blivit bättre och mer konkreta
sedan det föregående förslaget. Nämnden anser att det är bra att principerna anger vad staden
ska och behöver göra men att det i nuläget inte är helt tydligt hur dessa ska omsättas och genomföras. Nämnden menar därför att det hade varit bra om det kompletterande stödet till policyn
varit tillgängligt vid remissförfarandet. Nämnden är även tveksam till om policyns vägledande
principer är tillräckligt kraftfulla och tydliga för att kunna skapa den förändring och förflyttning
som krävs.
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Nämnden efterfrågar en beskrivning av vad kommunstyrelsens/stadskontorets roll kommer vara
i förhållande till nämnderna i det fortsatta arbetet. Nämnden menar också att det är svårt att helt
ta ställning till policyns förutsättningar att utgöra grund för styrning och genomförande utan att
ha sett det kompletterande stödet för hur nämnder och styrelser kan bedriva sitt arbete, som ska
tas fram. Nämnden anser i samband med detta att förvaltningarna i ett tidigt skede bör bli delaktiga i framtagandet av det stödjande dokumentet och kring formen för det.
Nämnden vill också lyfta frågan om hur meningen ”Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett
ansvar för att omsätta de vägledande principerna i policyn och integrera dessa i verksamhetsplanering och uppföljning” förhåller sig till kommunfullmäktigemålen och de direktiv som finns
kopplat till integrering av jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiven.
Nämnden ser även ett behov av att samverkan lyfts tydligare i policyn, både utifrån att kunna
åstadkomma gemensamma analyser, prioriteringar och förflyttningar för staden och utifrån att
befintliga och fungerande forum för samarbete som de centrala nätverken för jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt inte tappas bort.
Förskolenämnden
Förskolenämnden ställer sig positiv till förslaget till Policy för mänskliga rättigheter med fokus
på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Nämnden anser att det nya reviderade förslaget befinner sig på rätt nivå i den kommunala styrkedjan samt att policyn har en tydlig koppling
till nämndens verksamhet och övriga styrdokument.
Vidare skriver nämnden att dess verksamhet styrs av skollag och läroplan vilka genomsyras av
både hållbarhets- och rättighetsperspektivet. Skollagen och läroplanen har tydliga krav på att
kommunerna erbjuder en jämlik förskola av god kvalitet som säkerställer de mänskliga rättigheterna.
Nämnden anser även att det tydligt behöver framgå om policyn omfattar arbetsgivarperspektivet. Om policyn inte ska omfatta arbetsgivarperspektivet så behöver det förklaras vilket dokument som reglerar detta i förhållande till mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet.
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden anser att den nya policyn i stora delar är en bra policy som på ett kortfattat
sätt täcker stora delar av arbetet med mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Nämnden
skriver att det också är positivt att det görs en koppling mellan de globala målen och de mänskliga rättigheterna i policyn.
Nämnden är positiv till att barnens rättigheter är ett fokus och lyfts fram i dokumentet men att
det också är av stor vikt att fokus även finns på de övergripande mänskliga rättigheterna. En
förankring av begreppen genom att hänvisa till FN:s ”konventioner om mänskliga rättigheter”,
hade varit bra och i det stora hela hade det varit bra med en övergripande begreppsförklaring av
de begrepp som finns med i policyn. Nämnden anser också att det är av stor vikt att det tidigare
arbetet finns med i det fortsatta arbetet med denna policy. Det finns idag ett omfattande framarbetat material inom området i Malmö stad, som exempelvis den strategiska utvecklingsplanen för
arbetet mot diskriminering vilken nämnden anser är en bra resurs att utgå ifrån i det fortsatta
arbetet.
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Nämnden skriver att det är önskvärt att konkretisera vissa delar mer i planen, bland annat genom
att ta med fler av diskrimineringsgrunderna i barnkonventionen. Nämnden efterfrågar även förtydligande med exempel om vilka resurser som är tänkta att användas för hur arbetet i policyn
ska kunna genomföras. Det är också viktigt att Malmö stads roll som arbetsgivare lyfts fram i
policyn som en aktiv aktör i detta arbete.
Vidare är nämnden positiv till att policyn innehåller strukturer, systematik och uppföljning vilket
för grundskolenämndens del kommer att fungera väl med grundskolenämndens ramverk för
varje elevs bästa skola.
M lämnar särskilt yttrande.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till den nya föreslagna policyn Policy för
mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Detta eftersom den nya policyn i högre grad syftar till att utgöra en vägledande funktion för arbetet och
inte längre fokuserar på hur arbetet ska genomföras. Nämnden skriver att det nya förslaget i
högre grad skapar förutsättningar för att nämnden ska kunna rikta fokus till kärnuppdraget och
det systematiska kvalitetsarbetet som styrs av skollag och läroplaner och där även rättighetsperspektiven är integrerade.
Nämnden önskar dock att det klargörs ytterligare vad det innebär att policyn kommer att kompletteras med ett mer detaljerat stöd för hur nämnder och styrelser kan bedriva sitt arbete.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att det är positivt att det tas ett helhetsgrepp kring
hållbarhets- och rättighetsfrågorna på en övergripande nivå inom staden. Nämnden anser också
att det är positivt att policyn beskriver de mänskliga rättigheterna och kommunens ansvar vilket
ger en bra gemensam utgångspunkt för arbetet med frågorna. Dock saknar nämnden en beskrivning av hur arbetet med mänskliga rättigheter utifrån arbetsgivarperspektivet och arbetet utifrån
Malmöbor förhåller sig till och påverkar varandra.
Avseende policyns förutsättningar att utgöra ett bra stöd som grund för styrning och genomförande av arbetet anser nämnden att stödet för hur det praktiska genomförandet ska bedrivas
kommer att få stor betydelse. För att säkerställa att frågorna ska få genomslag anser nämnden att
en samsyn mellan förvaltningar och bolag är av vikt när det gäller genomförandet. Nämnden
anser att förvaltningarna bör involveras i arbetet med att utforma stödet.
Kulturnämnden
Kulturnämnden anser att dokumentet i stort fungerar väl som ett övergripande och vägledande
styrdokument samt att de vägledande principerna på ett bra sätt pekar ut fokus och riktning för
nämndernas fortsatta arbete inom området. Vidare ser kulturnämnden positivt på att Malmö
stad inför ett rättighetsbaserat förhållningssätt och en sammanhållen styrning av aktuella kunskapsområden i staden. Kulturnämnden efterfrågar några förtydliganden:
- Den förslagna policyns förhållande till andra styrdokument, främst policyn för de
nationella minoriteternas rättigheter.
- Det bör tydligare framgå vem som är rättighetsbärare i policyn – individen eller en
grupp eller i vissa fall både och.
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Kulturnämnden anser vidare att det är bra att styrningen av arbetet integreras i den ordinarie
målstyrningsprocessen då parallella styrprocesser försvårar arbetet med både planering och uppföljning men ser samtidigt en risk att målstyrningsprocessen blir ett för svagt styrmedel för arbetet.
Kulturnämnden lyfter även att det finns ett stort behov av en stödjande och samordnade funktion och önskar ett förtydligande av stadskontorets stödjande roll.
Miljönämnden
Miljönämnden är positiv till att det nya förslaget förtydligar vad de mänskliga rättigheterna innebär samt vad ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär i ansvar från kommunens sida. Nämnden
skriver också att policyn tydliggör hur Agenda 2030 målen direkt eller indirekt främjar de mänskliga rättigheterna och därmed är ett stöd för Malmös hållbarhetsarbete.
Nämnden har ett antal synpunkter som den anser bör beaktas och arbetas in i kommande förslag.
Enligt remissen ska policyn vara av mer vägledande karaktär – samtidigt innehåller de vägledande principerna ord som kan uppfattas som tydliga krav. Nämnden föreslår att dessa omformuleras eller att det vägledande syftet förtydligas ytterligare.
Nämnden skriver att policyn anger en grundläggande lagstiftningsnivå för kommunens skyldigheter snarare än att peka ut en gemensam riktning.
Policyn bör förtydliga hur resultatet av det arbete som bedrivits hittills tas tillvara så att dess
struktur och riktning inte tappar fart.
I arbete med kommunfullmäktiges budgetmål är jämställdhet, antidiskriminering och barnets
rättigheter integrerat. Det framgår inte om policyn ska ersätta det nuvarande uppdraget om integrering. Nämnden önskar att detta förtydligas. I samband med det föreslår nämnden också att
policyn kompletteras med hur uppföljningsprocess och analys utifrån nämndernas årsanalyser
kan utvecklas.
Nämnden önskar att stadskontoret utifrån sin samlade kompetens inom området samordnar
framtagandet av relevant statistik, underlag och utredningar som stöd till nämnderna. Stadskontoret föreslås även samordna, stödja och hitta relevanta arbetsmetoder utifrån den upparbetade
kompetens stadskontoret har inom området. Nämnden föreslår avseende stadskontoret att framtagandet av det stöddokument som ska tas fram av stadskontoret tas fram i samverkan med
nämnderna utifrån deras uppdrag och reglementen.
Nämnden föreslår även att policyn förtydligar hur stadsövergripande samverkansformer med
civilsamhället och malmöbor är tänkt att genomföras.
V lämnar särskilt yttrande.
Revisorskollegiet
Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen.
Servicenämnden
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Servicenämnden ställer sig positiv till föreslagen Policy för mänskliga rättigheter med fokus på
barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Nämnden anser att det är positivt att den framtagna policyn tydliggör stadens förhållningssätt och vägledande principer för arbetet med mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.
Vidare ställer sig nämnden positiv till att kommunen sätter tydlig fokus på Malmöbornas rättigheter och att grunderna för prioriteringar och effektiv styrning klarläggs i stadens styrning och
verksamhetsuppföljning. Det är viktigt att de vägledande principerna i policyn integreras i verksamhetsplanering och uppföljning inom servicenämndens ansvarsområde. Nämnden skriver
också att de vägledande principerna behöver vara begripliga, hanterbara och uppföljningsbara
för att arbetet gällande den nya policyn ska kunna synliggöras.
S lämnar särskilt yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden skriver att det är positivt att integrera stadens vägledande principer rörande mänskliga rättigheter i ett dokument. Utmaningen för policydokument ligger oftast snarare
i att skapa strategier och riktlinjer för hur de ska få genomslag i organisationen.
Nämnden skriver att det är rimligt att nämnderna själva utformar sina egna aktiviteter och mål
eftersom stadens verksamheter varierar mycket. Samtidigt kan det finnas ett behov att i vissa
frågor sätta några utvecklingsområden i fokus för att få en tydligare strategisk fokus i stadens
jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vidare anser nämnden att behovet av att jobba kompensatoriskt för att uppnå målen om jämlikhet och likvärdighet hade kunnat betonas ännu mer i policyn – det blir i sig ett viktigt inriktningsbeslut.
Vad gäller statistik om malmöbornas socioekonomi, levnadsförhållanden, hälsa och dylikt så är
det generellt samma typ av statistik de flesta förvaltningar behöver. En satsning på att utveckla
en mer lättillgänglig gemensam presentation av den socioekonomiska statistiken i staden hade
varit hjälpsam för att få en gemensam bild och analys över hur situationen i olika delar av staden
ser ut kopplat till jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. Särskilt angeläget vore att skapa ett
gränssnitt med lättillgängliga presentationer av statistiken samt möjlighet att bryta ner statistiken
på olika sätt utifrån till exempel geografi, ålder och kön.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden skriver att den föreslagna policyn, som ett styrande dokument nu är tydligare,
med ett mer renodlat fokus på rättighetsfrågor. De vägledande principerna är mer handfasta än i
tidigare remitterat inriktningsdokument. Vad gäller den föreslagna policyns förutsättningar att
utgöra grund för styrning och genomförande av det kommunövergripande arbetet bedömer
nämnden att policyn behöver kompletteras med en implementeringsplan som beskriver hur innehållet i policyn på en övergripande nivå kan omsättas i verksamheterna.
Policyn föreslås gälla tills vidare och ska ”ses över och revideras om det finns särskilda behov”.
Tekniska nämndens erfarenhet är att uppföljning av styrdokument efter en viss period, för att
bedöma dokumentets tillämpbarhet och genomslagskraft, samt datum för översyn/aktualisering
är att förorda.
V lämnar reservation.
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Valnämnden
Valnämnden avstår från att yttra sig över remissen.
Överförmyndarnämnden
Nämnden ställer sig positiv till att den föreslagna policyn hanterar de olika rättighetsfrågorna i
ett samlat styrdokument och att hållbarhetsfrågorna har exkluderats sedan tidigare förslag.
Nämnden anser att det är bra att policyn beskriver kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna samt ger en definition av vad rättighetsbaserat arbete innebär i Malmö stad. Utifrån de
vägledande principerna i förslaget kan nämndens verksamheter fortsätta tidigare arbete med rättighetsfrågorna utifrån en helhetssyn. Vidare anser nämnden att det behövs ytterligare stöd för
att konkretisera genomförandet av policyn, samt hur nämnder och styrelser ska följa upp rättighetsfrågorna i ordinarie måluppföljning.
Boplats Syd
Boplats Syd skriver att de anser att policyn på ett bra sätt förtydligar Malmö stads förhållningssätt och vägledande principer för arbetet med mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barnets
rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. I sitt tidigare remissvar har bolaget pekat på vikten av att
ta hänsyn till att kommunens olika verksamheter har olika förutsättningar att medverka i detta
arbete. Bolaget skriver att det därför är glädjande att konstatera att förslaget innebär att policyn
inte ger några fasta regler, utan ska vara vägledande för arbetet.
Malmö kommuns Parkerings Malmö AB
Parkering Malmö AB anger i sitt svar att bolaget inte har något att erinra i ärendet.
Malmö Leasing AB
Malmö leasing avstår från att yttra sig.
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Live Konserthus (MLK) har arbetat fram en ny strategi för perioden fram till 2025, där
barn och ungdomar sätts i fokus.
MLK framhåller att bolaget har en vision om att bidra till att Malmö Stad blir en ännu mer attraktiv stad genom att skapa relationer mellan människor och musik. Bolaget anför att man ser
en växande kunskap som visar att kultur och musik skapar mental trivsel, livshöjd och gemenskap. MLK välkomnar förslaget till policy och ser fram emot att bidra till stadens arbete inom
området.
MKB Fastighets AB
MKB välkomnar ett förtydligande av stadens förhållningssätt och vägledande principer för arbetet. MKB anser också att det är rimligt att samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett ansvar
för att integrera policyns vägledande principer i verksamhetsplanering och uppföljning men vill
fortsatt påtala behovet av att övergripande synliggöra och lösa ut potentiella intressekonflikter i
verkställighetsfasen när det kommer till hållbarhets- och rättighetsfrågor. Som exempel nämner
MKB processen kring förtätning av staden där Malmöbornas rätt till en bostad som präglas av
social och miljömässig hållbarhet sätts i förhållande till andra, möjligen motsatta, aspekter, vilket
kräver en tydlighet i prioritering.
Avslutningsvis vill MKB påtala att uppföljningsarbetet är centralt och att det är nödvändigt att
kunna ta ett helhetsgrepp och se resultaten ur ett kommunövergripande perspektiv. Att mäta
effekter av beslut och åtgärder är ett instrument för att just kunna korrigera om det avsedda re-

13 (16)
sultatet inte nås. MKB lyfter fram strategiska dialoger, ett förvaltningsgemensamt kollegialt lärande och kunskapsallianser som ett sätt att öka samarbete och lärandet mellan nämnder och
bolag.
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB skriver att åsikterna spretar väldigt och att det framgår en
stor otydlighet av förslaget. I övrigt har bolaget inga nya synpunkter utan hänvisar till sitt tidigare
svar.
Stadskontorets bedömning

Utifrån remissinstansernas yttranden har vissa förändringar gjorts i förslaget till policy. Det finns
dock ett antal synpunkter och frågeställningar där stadskontorets bedömning är att de inte kräver
ett politiskt beslut i form av förändringar i den föreslagna policyn utan snarare är frågeställningar
som berör tjänsteorganisationen och arbetet med att omsätta och genomföra policyns principer.
Nedan redovisas och bemöts remisstansernas huvudsakliga synpunkter. Där synpunkter har föranlett ändringar i den föreslagna policyn tydliggörs detta.
Förslaget till policy är vägledande och ger inte några fasta regler
Fler remissinstanser anför att en policy som endast är vägledande och inte ger några fasta regler
riskerar att medföra att arbetet inte får den betydelse som det kräver och att det, när det fanns
särskilda styrdokument, gavs en tydligare inriktning för varje område.
I avsnittet Syfte i förslaget till policy har texten ändrats för att adressera detta. Förändringen innebär att en mening som beskrev att policyn inte ger några fasta regler har ändrats.
Vidare är stadskontorets kommentar att när förslaget till policy togs fram var en av utgångspunkterna för utformningen av förslaget riktlinjerna för utformning av Malmö stads styrdokument.
Enligt riktlinjerna har kommunfullmäktiges styrdokument som syfte att peka ut inriktningen för
kommunen. Kommunfullmäktiges styrdokument ska karaktäriseras av följande egenskaper:
• de uttrycker inriktningen för vad som ska uppnås
• de har ett medborgarfokus; utgår från och riktar sig till medborgarna
• de är övergripande
• de avser frågor av större vikt eller frågor av principiell art
• de följs upp av kommunstyrelsen
• de kan innehålla krav på att styrelse eller nämnd tar fram särskilda anvisningar.
I riktlinjerna beskrivs en policy som att den avser grundprinciperna för organisationens handlande inom ett visst område. Vidare anges att policyn inte ger några fasta regler, utan principer
som vägledning för bedömning från fall till fall och att det därför kan vara lämpligt att konkretisera policyn genom till exempel riktlinjer. Detta är något som adresseras vidare nedan.
Detta ger var nämnd/bolag mandat och ansvar att utifrån dess specifika uppdrag omsätta policyn i dess verksamheter. Den främsta bevekelsegrunden för detta förhållningssätt är att det har
visat sig svårt att ta fram fasta regler som är adekvata för de mångfacetterade verksamheter som
ingår i nämndernas ansvarsområden.
Även om förslaget till policy är vägledande så finns det skrivningar som kan uppfattas som tydliga krav
Någon nämnd framför att det är något motsägelsefullt att dokumentet, trots att det ska vara av
en vägledande karaktär, i de vägledande principerna innehåller skrivningar som kan uppfatta som
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tydliga krav.
Stadskontorets kommentar är att de vägledande principerna utgår från ett rättighetsbaserat arbetssätt vilket sätter en ram för hur de formuleras. Vidare bygger det rättighetsbaserade arbetet
på att säkerställa skyldigheter enligt konventioner som Malmö stad är juridiskt bundna av.
Synpunkter avseende att förslaget till policy inte innefattar ett arbetsgivarperspektiv
En majoritet av remissvaren framhållet att vikten av att belysa hur stadens arbete riktat mot
Malmöborna och stadens arbete som arbetsgivare hänger samman och påverkar varandra. Om
inte det så kallade arbetsgivarperspektivet ska omfattas av policyn så framförs det av remissinstanserna att det måste förklaras varför samt var och hur arbetsgivarperspektivet i förhållande
till mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet i så fall regleras.
I avsnittet Syfte har ett förtydligande gjorts. Stadskontorets kommentar vidare är att ett samarbete
kommer att utvecklas i syfte att relatera de båda perspektiven till varandra.
Förslaget till policy anger ingen höjd ambitionsnivå utöver redan befintlig lagstiftning
Det finns remissvar som framhåller att den föreslagna policyn anger en grundläggande nivå i
förhållande till redan befintlig lagstiftning snarare än att ge en gemensam riktning för staden.
Andra anger att de vägledande principerna inte är tillräckligt kraftfulla för att kunna bidra till
förflyttning och förändring.
I avsnittet Syfte har ett tillägg gjorts avseende att förslaget till policy ska ligga till grund för ett
systematiskt och samordnat arbete i staden. Under avsnittet Utgångpunkter har ett tillägg gjorts
som beskriver att det behövs vägledning på lokal nivå för att omsätta lagstiftningen i stadens
verksamheter.
Stadskontorets kommentar är vidare att det i förslaget till policy anges att det praktiska genomförandet styrs av prioriteringar och ekonomiska förutsättningar som anges i kommunfullmäktiges budget och det blir även där som ambitionsnivån beslutas. Vidare har den föreslagna policyn,
i enlighet med ovanstående hänvisning till Malmö stads riktlinjer för styrdokument som syfte att
ge en inriktning för stadens arbete inom området. Utöver den redan lagstiftade nivån syftar förslaget till att lägga grund för att omsätta rättigheterna lokalt så att varje nämnd/bolag omsätter
innehållet till mål och verksamhet inom det egna ansvarsområdet.
Den föreslagna policyns förhållande till andra områden och styrdokument
Flera remissinstanser framför att policyn behöver inbegripa även andra områden och styrdokument. I inledningen till den föreslagna policyn har ett förtydligande gjorts avseende detta.
Utöver detta är stadskontorets kommentar att ramen mänskliga rättigheter inrymmer samtliga
områden som faller inom stadens ansvar. I policyn lyfts barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet särskilt eftersom den politiska viljeinriktningen är att denna policy ska ersätta tidigare
utvecklingsplaner inom dessa områden. Avseende nationella minoriteter så har arbetet med policyn för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter en tydlig koppling till rättighetsbaserat
arbete. Avseende Agenda 2030 så är det en integrerad del i kommunfullmäktiges budget samt att
det har tydliga samband och överlappningar med mänskliga rättigheter och därför ingår det i den
föreslagna policyn.
Ett strukturellt perspektiv behöver belysas i den föreslagna policyn
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Flera remissinstanser framför att ett strukturellt perspektiv, inte bara ett individperspektiv, behöver belysas i den föreslagna policyn.
I avsnittet Vägledande principer för arbetet i Malmö stad har ett tillägg gjort för att tydligare belysa att
genomförande av policyn även aktivt ska motarbeta strukturer och normer som utgör hinder.
Den föreslagna policyns förhållande till ordinarie styr och ledningsmodell behöver förtydligas
De flesta nämnder är positiva till att arbetet integreras i den ordinarie styr- och uppföljningsprocessen, men det framhålls också att målstyrningsprocessen kan komma att bli ett svagt styrmedel
för arbetet.
Ett par nämnder framför också att policyns anger att de vägledande principerna ska integreras i
nämndernas verksamhetsplanering och uppföljning. Nämnderna lyfter fram att det redan finns
ett beslut (ärende STK 2019–94 - Uppdrag budget 2019 – se över strukturen för styrning, ledning och utveckling av mål inför budget 2020) om att jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet ska integreras i budgetprocessen och ställer sig frågande till hur de olika besluten
förhåller sig till varandra.
Stadskontorets kommentar är att stadskontoret fortlöpande arbetar med att utveckla processen
för styrning och uppföljning av kommunfullmäktigemål och budget. I detta sammanhang finns
det anledning att återkomma till nämndernas/bolagens ansvar att omsätta innehållet i policyn i
den verksamhet som utförs inom ramen för det egna ansvarsområdet. Det finns då vinster i att
göra det i samverkan med andra nämnder/bolag med liknande verksamhetsområden.
Synpunkter avseende det stöd som behövs för genomförandet av den föreslagna policyn
Flertalet nämnder framför att det stöd som ska tas fram för att konkretisera genomförandet av
policyn blir centralt för att policyn ska få genomslag. Det framhålls också att det behöver klargöras ytterligare vad det innebär att policyn kommer att kompletteras med ett mer detaljerat stöd
för hur nämnder och styrelser kan bedriva sitt arbete.
Flera nämnder anför att det svårt att fullt ut svara på frågan om policyns förutsättningar att utgöra grund för styrning och genomförande av det stadsövergripande arbetet eftersom det stöd
som den ska kompletteras med för att konkretisera genomförandet inte funnits tillgängligt. De
lyfter också att förvaltningarna i ett tidigt skede bör bli delaktiga i framtagandet av det stödjande
dokumentet och kring formen för stödet.
Stadskontorets kommentar är att det har inletts ett arbete med att formera det stöd som behövs
för att genomföra den föreslagna policyn. Även detta är en långsiktig process som kräver ett agilt
arbetssätt. Stödet behöver integreras i stadskontorets organisation men även i stadens andra
nämnders förvaltningsorganisationer och framtagande måste ske i nära samverkan med stadens
verksamheter och kompletteras med möjligheter att få en gemensam bild av läget i staden avseende de områden som den föreslagna policyn täcker. Även här finns det vinster att göra av att
det sker ett utbyte av kunskap och lärande exempel så att det sker ett lärande mellan stadens
nämnder och bolag.
Synpunkter avseende stadskontorets roll och nämnds-/bolagsövergripande samordning och samverkan
I flera remissvar framförs att det behöver specificeras vad kommunstyrelsens/stadskontorets roll
kommer vara i förhållande till nämnderna i det fortsatta arbetet. Andra framhållet att samverkan
bör lyftas tydligare i policyn, både utifrån att kunna åstadkomma gemensamma analyser, priorite-
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ringar och förflyttningar för staden och utifrån att befintliga och fungerande forum för samarbete som de centrala nätverken för jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt inte tappas bort.
I avsnittet som Ansvarsfördelning och genomförande har förändringar gjorts för att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar.
Vidare är stadskontorets kommentar att riktlinjerna för utformning av Malmö stads styrdokument ger kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp styrdokument som gäller för stadens nämnder
och bolag. Detta tillsammans med det uppdrag som kommunstyrelsen ges i dess reglemente om
att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet har gjort att ytterligare förtydligande avseende stadskontorets roll inte
gjorts i den föreslagna policyn. Det ska dock poängteras att kommunstyrelsen fortsatt i reglemente har ansvar att leda och samordna stadens arbete med antidiskriminering, jämställdhetsintegrering och barnets rättigheter samt att leda arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter. De är alltså kommunstyrelsens ansvar att följa upp och identifiera utvecklingsområden utifrån
ett helhetsperspektiv. Den utveckling som inte är nämndspecifik är således fortsatt ett ansvar för
kommunstyrelsen där stadskontoret har ansvar för att formera tjänstepersonsstödet.
Giltighetstid och uppföljning
Ett antal remissinstanser har framför att det kan påverka genomförandet av policyn om det inte
finns en tidpunkt för utvärdering och översyn av den föreslagna policyn.
I avsnittet Giltighetstid och uppföljning anges att en översyn ska göras vid varje mandatperiods slut.
Utöver detta är stadskontorets kommentar att den föreslagna policyn och principerna i denna är
giltiga från den dag kommunfullmäktige beslutar om policyn. För att understryka detta och det
faktum att det är ett arbete utan egentligen slutpunkt så har det inte angetts någon giltighetstid
för den föreslagna policyn.
Centrala begrepp behöver definieras i förslaget till policy
Någon remissinstans lyfter vikten av att jämlikhet och jämställdhet definieras i förslaget till policyn. Syftet är att säkerställa en gemensam förståelse hos alla mottagare. Det finns även remissvar
som anger att även FN:s konvention om mänskliga rättigheter behöver beskrivas i sammanhanget.
Ett nytt avsnitt, Centrala begrepp, har tillförts i slutet av den föreslagna policyn. Där definieras
bland annat jämställdhet, jämlikhet och barnets rättigheter. Här återfinns även en översikt över
internationella konventioner om mänskliga rättigheter som berör Sverige.
Stadskontorets förslag

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för mänskliga rättigheter med fokus
på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet samt att policyn ersätter Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö, Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering samt
Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad.
Ansvariga

Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets
rättigheter, jämlikhet och jämställdhet
Syfte
Denna policy anger förhållningssätt och vägledande principer för arbetet med mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet, i Malmö stad. Policyn
gäller för stadens nämnder och styrelser för de kommunalt helägda bolagen. Den syftar till att ge
vägledning i arbetet med att säkerställa respekten och skyddet för och främjandet av mänskliga
rättigheter på lokal nivå i Malmö stad. Policyn omfattar Malmö stads alla ansvarsområden riktade
mot Malmöbor och andra brukare av stadens verksamheter och ska ligga till grund för ett systematiskt och samordnat arbete i staden.
Policyn är en fortsättning på arbetet som gjorts utifrån tidigare utvecklingsplaner för antidiskriminering, jämställdhetsintegrering och barnets rättigheter. I denna policy har områdena samlats, vilket ger en mer sammanhållen styrning av stadens arbete med mänskliga rättigheter.
Malmö stads ansvar och skyldigheter utifrån ett arbetsgivarperspektiv skiljer sig jämfört med stadens ansvar och skyldigheter ur ett verksamhetsperspektiv. Därför reglerar denna policy inte
Malmö stads ansvar som arbetsgivare. Det arbetet utförs inom ramen för stadens ramverk Aktiva
åtgärder.

Utgångspunkter
Vilka är de mänskliga rättigheterna och vad innebär de för Malmö stad?
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.
De mänskliga rättigheterna kan kortfattat delas in i medborgerliga och politiska rättigheter samt
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det innebär till exempel att alla har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard, bostad, utbildning och bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa.
Det innebär även att alla har grundläggande rätt till identitet, religion, språk och kultur, att yttra
och röra sig fritt, delta i samhällets kulturella och politiska liv, samt att inte utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering. Principen om icke-diskriminering utgör dessutom en av hörnstenarna
för alla mänskliga rättigheter. Diskriminering är i sig en kränkning av rättigheterna, människovärdet och människors värdighet.
Internationellt finns ett antal konventioner som syftar till att skydda grupper som löper större risk
än andra att diskrimineras och inte få sina rättigheter tillgodosedda. Sverige har förbundit sig till
sju av de nio kärnkonventionerna. Dessa finns listade i slutet av denna policy.
Utöver den internationella regleringen av de mänskliga rättigheterna regleras de även nationellt i
svensk grundlag och annan lagstiftning. Lagstiftningen anger ramarna för när och hur rättigheter
ska skyddas, men en omfattande del av bedömningar och gränsdragningar ligger på kommunala
beslutsfattare och enskilda kommunanställda som måste förhålla sig till regelverket. Det kräver
kunskap och insikt liksom praktiska förutsättningar. Därför finns behov av styrning och vägledning på lokal nivå. Det är i det lokala som lagstiftningen möter verkligheten och den komplexitet
som det konkreta förverkligandet av mänskliga rättigheter innebär.
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Offentliga myndigheter och verksamheter har därför en central roll för att förverkliga rättigheterna i människors vardag. Utifrån det offentligas ansvar för mänskliga rättigheter är kommunens
förtroendevalda, chefer och medarbetare skyldighetsbärare, medan invånarna är rättighetsbärare.
Detta ansvar innebär i korthet att:
•
•
•
•
•

Respektera –inte själva kränka, bortse ifrån eller nedprioritera rättigheter.
Skydda –förhindra andras möjlighet att kränka mänskliga rättigheter.
Förverkliga –skapa och upprätthålla system som uppfyller olika rättigheter.
Övervaka efterlevnad –se till att det finns system för uppföljning och tillsyn.
Främja – utbilda, informera och klargöra vilket ansvar och vilka rättigheter som finns.

Rättighetsbaserat arbete
Det offentliga ska inte bara tillgodose och skydda rättigheterna utan även säkerställa på vilket sätt
det görs. Att verka rättighetsbaserat innebär att verksamheten sätter individens rättigheter i
främsta rummet. För Malmö stad som offentlig verksamhet handlar det om hur vi behöver resonera och agera för att reglera maktförhållandet mellan individen och det offentliga. Med andra
ord behöver vi både förhålla oss till vad vi inte får göra och vad vi ska göra för att leva upp till
våra skyldigheter.
Ett rättighetsbaserat arbete utgår från följande principer:
•

Icke-diskriminering, jämlikhet och jämställdhet
Det rättighetsbaserat arbete tar alltid sin utgångspunkt i att främja jämlika och jämställda
villkor, motverka hinder och normer som begränsar allas lika värde och värdighet samt
skydda individen eller grupper av individer mot diskriminering.

•

Deltagande och inkludering
Denna princip innebär att människor har rätt att på lika villkor involveras och vara delaktiga i frågor, insatser och beslut som påverkar dem. Det handlar också om att synliggöra
och beakta rättighetsbärarens perspektiv i arbetet.

•

Transparens och ansvar
För att veta om, och i så fall hur, offentliga verksamheter arbetar med att garantera de
mänskliga rättigheterna behöver det finnas en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.
Det måste vara tydligt vem som bär ansvar för att de mänskliga rättigheterna uppfylls, så
att det är möjligt för rättighetsbärarna att kräva sina mänskliga rättigheter. Det måste
också finnas insyn i verksamheterna för att det ska vara möjligt att upptäcka eventuella
kränkningar av mänskliga rättigheter

När barnkonventionen blev svensk lag var syftet bland annat att skapa en grund för ett mer rättighetsbaserat arbete i all offentlig verksamhet i frågor som rör barn. Detta brukar benämnas ett
barnrättsbaserat synsätt. Ett barnrättsbaserat synsätt innebär en tydligare utgångspunkt i barnets
rättigheter och att varje barn ska ses som rättighetsbärare. Det kräver att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen och en personlig integritet. Det innebär också att barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade måste tillgodoses systematiskt i alla processer och att barnets egenmakt och deltagande ska vara centralt i alla ärenden och beslut som rör barnet. En bedömning av vad som är
barnets bästa ska göras i alla beslut som rör barn, direkt eller indirekt, och väga tungt vid en avstämning gentemot konkurrerande intressen.
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Förhållandet till andra områden och styrdokument
Principerna i denna policy ska genomsyra Malmö stads samtliga ansvarsområden. Det finns flera
andra styrdokument som angränsar till och/eller konkretiserar Malmö stads åtaganden kopplade
till de mänskliga rättigheterna. Det finns framför allt två områden som har stor betydelse för
Malmö stads samlade styrning av mänskliga rättigheter. Dessa är Agenda 2030, där förverkligandet av mänskliga rättigheter är en förutsättning för att uppnå de globala målen, samt säkerställandet av nationella minoriteters rättigheter. För nationella minoriteters rättigheter har kommunfullmäktige redan antagit en policy för arbetet.
Relationen mellan mänskliga rättigheter och agenda 2030
Agenda 2030 med de 17 Globala målen tar ett helhetsgrepp om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet på ett sätt som både direkt stödjer och även kompletterar de mänskliga rättigheterna. En av de mest uttalade kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och de globala målen
är principen om icke-diskriminering och det bärande åtagandet ’Leave no one behind’ - att ingen
lämnas utanför i utvecklingen och att alltid sträva efter att först nå dem som står längst ifrån att få
sina rättigheter förverkligade.
Utöver denna koppling är såväl de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 angelägenheter för
hela samhället som förutsätter ett samhällsansvar över sektors- och generationsgränser. Båda
ramverken bygger även på principen om ömsesidigt samverkande och odelbarhet, att vara delar
av samma helhet och att inte sätta en enskild rättighet eller enskilt mål framför ett annat.
För att säkerställa de mänskliga rättigheterna krävs både hållbar användning av naturresurserna
och motverkande av miljöproblemen. En miljömässigt hållbar utveckling är även en förutsättning
för social välfärd och ekonomisk tillväxt. Denna policy är därmed ett stöd i Malmös hållbarhetsarbete och bidrar till att omsätta de 17 Globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Malmö stad har sedan tidigare en policy med syftet att säkerställa ett aktivt arbete med att tillgodose de nationella minoriteterna rättigheter utifrån gällande lagstiftning. I Sverige är de nationella
minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Policyn för de nationella minoriteterna utgör en del av Malmö stads samlade arbete med att stödja de mänskliga rättigheterna
och ska ses som ett komplement till föreliggande policy. Det finns en naturlig koppling mellan de
nationella minoriteternas rättigheter och grundläggande rättighetskonventioner som till exempel
rätten till frihet från etnisk och religiös diskriminering och andra former av rasistiska kränkningar.
Andra rättigheter handlar om rätten till utbildning, språk och kultur.

Vägledande principer för arbetet i Malmö stad
För att omsätta de mänskliga rättigheterna ska Malmö stads samlade arbete ta sin utgångspunkt i
de vägledande principerna nedan. Dessa bygger på principerna för ett rättighetsbaserat arbete.
1. Malmö stad sätter Malmöbon i centrum och säkerställer individens rättigheter
i stadens styrning- och verksamhetsuppföljning samt i analyser och beslut
För att leva upp till Malmö stads skyldigheter i förhållande till Malmöbor och lägga en
grund för prioriteringar och en effektiv styrning krävs det att Malmö stad sätter Malmöbor och deras rättigheter i fokus i styrning- och verksamhetsuppföljningen. Ytterst
handlar det om att synliggöra vilka rättigheter och behov de som lever, arbetar och
vistas i staden har för att kunna göra prioriteringar eller vidta lämpliga åtgärder utifrån
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Malmö stads handlingsutrymme som offentlig verksamhet. Syftet bör alltid vara att
säkerställa att åtgärder och prioriteringar bidrar till att tillgodose människors rättigheter och aktivt motverka strukturer och normer som utgör hinder för detta.
Jämlikhet och jämställdhet ska vara centrala principer. Utredningar, analyser, beslutsunderlag och beslut ska utgå från individens mänskliga rättigheter och synliggöra skillnader i livsvillkor och främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning och ålder samt ställning i övrigt, såsom socioekonomi. Budget
och insatser i verksamheternas mål, planering, genomförande och uppföljning samt
framtagande av nya styrdokument ska vara förenliga med och bidra till förverkligandet av Malmöbornas rättigheter.
I barnkonventionens artikel 3 anges att i alla beslut och åtgärder som rör barn ska i
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det gäller i såväl enskilda fall
som i situationer som berör många barn.
2. Malmö stad är tillgängligt för alla och verksamhet genomförs med likvärdigt,
jämlikt och jämställt bemötande, kvalitet och tillgång.
Malmö stad behöver ge invånarna tillgång till service utifrån deras individuella förutsättningar, rättigheter och behov.
Rättighetsbaserad service och bemötande innebär likvärdig tillgång, tillgänglighet, genomförande och god kvalité för alla malmöbor oavsett kön, könsidentitet, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning
och ålder samt ställning i övrigt, såsom socioekonomi. I barnkonventionen lyfts särskilt att alla barn ska ha lika tillgång till sina rättigheter och att barn inte heller får diskrimineras på grund av sina föräldrars eller vårdnadshavares bakgrund. Bemötandet i
verksamheterna ska ta hänsyn till individens förutsättningar och vara fria från alla former av diskriminering.
För att uppnå detta behöver Malmö stad arbeta systematiskt för att främja jämlikhet
och jämställdhet och motverka diskriminering. Utöver det behöver Malmö bedriva ett
proaktivt arbete med fokus på att motverka strukturella hinder och normer med
koppling till olika former av diskriminering och skyddade diskrimineringsgrunder.
Detta i sin tur innebär att Malmö stad, som kommun, behöver ha kunskap om och
identifiera strukturer och orsaker som bidrar till ojämställd och ojämlik maktfördelning och som hindrar tillgänglighet, utveckling och begränsar människors tillgång till
sina rättigheter i praktiken.
3.

Malmö stad tar tillvara på Malmöbornas kunskap och erfarenheter och ger
dem möjligheter att ha inflytande i frågor och beslut som påverkar dem.
Malmöbor har rätt att vara delaktiga och involveras i beslut som påverkar dem. Det
kan gälla strategiska beslut, som exempelvis policyer, prioriteringar, åtgärder, eller beslut och insatser som rör en enskild individ.
Malmö stad ska arbeta för att det finns system för samråd och rutiner för dialog och
inhämtande av synpunkter som möjliggör att Malmöbor kan vara delaktiga och
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påverka i frågor och beslut som rör dem. Det är särskilt angeläget att säkerställa att
underrepresenterade grupper får komma till tals och att representationen är jämlik
och jämställd när det gäller grupper av Malmöbor. Barnkonventionens artikel 12 understryker särskilt vikten av att barn och unga involveras och att barns eget perspektiv
synliggörs och beaktas i åtgärder och beslut som rör dem. Malmö stad har även skyldighet att säkerställa att stadens tjänster och system för påverkan och inflytande är utformade på ett tillgängligt sätt utifrån människors olika funktionsnedsättningar.
4. Malmö stad kommunicerar på ett transparent och inkluderande sätt om stadens verksamhet och om Malmöbornas rättigheter och möjligheter att utkräva
dem.
För att Malmöborna ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig sina rättigheter ska de
ha tillgång till information och insyn i frågor och beslutsfattande som rör deras liv
och rättigheter. Informationen ska vara tillgänglig och anpassas så att alla kan ta del av
den och förstå den. Utifrån barnkonventionen krävs att Malmö stad inom sina verksamhetsområden förmedlar och tillhandahåller anpassad information till barn om deras rättigheter och hur de kan tillgodoses.
I Malmö stad ska det också finnas en transparens när det gäller beslutsvägar och beslut så att Malmöbor som har intresse kan vara delaktiga och påverka beslut som rör
dem. Alla Malmöbor ska kunna ta reda på vart de kan vända sig om de vill påpeka något som blivit fel eller lämna klagomål om de upplever att de inte har fått sina rättigheter tillgodosedda.

Ansvarsfördelning och genomförande
Policyn antas av kommunfullmäktige. Varje år fastställer kommunfullmäktige Malmö stads budget och övriga styrdokument förhåller sig till denna. Eftersom principerna i policyn utgör en långsiktig vägledning inom området styrs det praktiska genomförandet av prioriteringar och ekonomiska förutsättningar som anges i Malmö stads budget.
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett ansvar för att omsätta policyns vägledande principer
och integrera dessa i verksamhetsplanering och uppföljning.
Kommunstyrelsen har, utöver att omsätta de vägledande principerna i verksamhetsplanering och
uppföljning, ett särskilt ansvar för att leda, stödja, samordna och ha uppsikt över nämndernas arbete enligt policyn.

Giltighetstid och uppföljning
Policyn gäller tillsvidare och en översyn av policyn ska göras vid varje mandatperiods slut.
Uppföljning av stadens arbete med policyn och resultatet av det sker inom ramen för den ordinarie mål- och verksamhetsuppföljningen och den interna kontrollen.
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CENTRALA BEGREPP
Nedan definieras de mest centrala begreppen som används i policyn:
Jämlikhet
Jämlikhet ur ett rättighetsperspektiv innebär att alla människor har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda, att kunna leva trygga, fria från diskriminering och våld, åtnjuta jämlikhet i hälsa och
levnadsvillkor och ha full delaktighet och makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån de
mänskliga rättigheterna är begreppet jämlikhet direkt kopplat till principen om icke-diskriminering och varje individs lika i värde och värdighet, oavsett individuella egenskaper som till exempel
ålder, kön, ursprung, tro, sexuell läggning eller könsidentitet, funktionsnedsättning eller ställning i
övrigt.
Alla barn, unga och vuxna har individuella egenskaper, socioekonomiska förutsättningar och livsvillkor som samverkar och påverkar deras möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda i staden.
Ur ett rättighetsperspektiv är till exempel social utsatthet och fattigdom både konsekvenser av
och orsak till bristande tillgång till de mänskliga rättigheterna som bidrar till ojämlikhet och risker
att människor hamnar utanför.
De internationella rättighetskonventionerna, såsom barnkonventionen (art 2), har breda definitioner av diskrimineringsskyddet och i Sverige är bland annat diskrimineringslagstiftningen
(2008:567) ett juridiskt verktyg för att skydda mot diskriminering och bidra till jämlikhet. Den
skyddar utifrån ett antal grunder kopplade till faktorer som historiskt och idag gör att vissa grupper löper större risk att diskrimineras och behandlas sämre än andra. De skyddade grunderna i
Sverige är kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet (som inkluderar hudfärg), religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Jämställdhet
Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha makt att forma samhället och
sina egna liv och att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla
människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar. Det
handlar om att uppmärksamma och synliggöra normer, värderingar och ideal som påverkar människors livsvillkor. I takt med utvecklingen inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet ska arbete
vidareutvecklas på ett inkluderande sätt så att det även omfattar människor som varken identifierar sig som kvinna eller man. Det är viktigt att jämställdhetsarbete varken ignorerar eller osynliggör dem som varken identifierar sig som kvinna eller man, till exempel genom att möjliggöra ett
tredje könsalternativ i undersökningar.
Barnets rättigheter
Barnets rättigheter utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och är
en del av de mänskliga rättigheterna. Sverige ratificerade konventionen 1990 och 2020 blev konventionen svensk lag, vilket innebär att Sverige juridiskt har förbundit sig att följa konventionen
och förverkliga rättigheterna för varje enskilt barn. Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Syftet med konventionen
är att främja och skydda barnets rättigheter samt stärka barnets ställning som rättighetsbärare.
Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och barn ska få komma till tals i frågor som berör dem. Konventionen definierar barn
som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara
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styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Konventionen är hel och odelbar och
går inte att tolkas utifrån enskilda artiklar - de måste tolkas i relation till varandra.
Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om hur samhället utformas och omfattar alla samhällets områden. Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det, oavsett
förutsättningar och funktionsförmåga. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att på lika villkor som andra ha tillträde till och röra sig i den fysiska miljön, transporter och
anläggningar. Det innebär även att på lika villkor ha tillgång till information, kommunikation, service, varor och tjänster, inklusive digitala lösningar. Det handlar om att skapa möjligheter för alla,
oavsett funktionsförmåga, att kunna delta, leva och utvecklas i samhället på jämlika villkor.
Rättighetsbärare och skyldighetsbärare
Begreppen rättighetsbärare och skyldighetsbärare beskriver förhållandet mellan den som har rättigheter och den som har en skyldighet gentemot rättighetsbäraren. Alla människor som befinner
sig i ett land – inom statens jurisdiktion – är rättighetsbärare och har rätt att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Staten och alla anställda i offentlig verksamhet är skyldighetsbärare och har till
ansvar att respektera, skydda och främja rättigheterna.
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INTERNATIONELLA KONVENTIONER OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Allmän förklaring av de mänskliga rättigheterna
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs enhälligt av FN:s generalförsamling 1948 och är den första internationella viljeyttringen som formulerar vad en
mänsklig rättighet är. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Utifrån detta dokument och den grundläggande principen om människors lika värde har ett stort internationellt system av människorättskonventioner vuxit fram efter 1948.
Det har utifrån den allmänna förklaringen formulerats 25 juridiskt bindande konventioner, vilka
har antagits av FN:s generalförsamling. Nio av dessa är så kallade kärnkonventioner, som förstärker åtagandet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Sverige har ratificerat sju
av de nio kärnkonventionerna.
Kärnkonventioner som Sverige ratificerat
•
•
•
•
•
•
•

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICESCR)
Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICCPR)
Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD)
Konvention om avskaffande av all diskriminering av kvinnor (CEDAW)
Konvention om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT)
Konvention om barnets rättigheter (CRC)
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)

Kärnkonventioner som Sverige inte ratificerat
•
•

Konventionen om skyddet av alla migrantarbetares och deras familjers rättigheter
(ICRMW)
Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden

Sverige har även anslutit sig till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen/EKMR). Europakonventionen är
sedan 1995 svensk lag. Även FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag 2020.
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