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Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet
(SOU 2020:46) (2021-KS-16)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att avge yttrande till Finansdepartementet över Jämlikhetskommissionens
betänkande "En gemensam angelägenhet", SOU 2020:46.

Ärendet i korthet
Regeringen beslutade den 2 augusti 2018 att tillkalla en kommitté kallad
Jämlikhetskommissionen, med huvudsaklig uppgift att ta fram förslag som långsiktigt
minskar klyftorna i det svenska samhället. Kommitténs arbete ska också bidra till ökad
jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.
Finansdepartementet har i remiss av SOU 2020:46 ”En gemensam angelägenhet” bjudit in ett
urval av kommuner, offentliga myndigheter, intresseorganisationer, etc. att lämna synpunkter
på kommissionens betänkande. Staffanstorps kommun avstår från att yttra sig över
betänkandet med anledning av rådande pandemi och de prioriteringar av den kommunala
kärnverksamheten som denna framtvingat.

Överväganden i ärendet
Det är olyckligt och oroande ur ett demokratiskt perspektiv att ett betänkande av denna
omfattning och betydelse remitteras mitt under den svåraste fredstida prövningen på över 100
år. Det finns inga möjligheter under rådande omständigheter att avdela resurser från
kärnverksamheten för att göra en allsidig och heltäckande genomlysning av kommissionens
arbete och förslag. Staffanstorps kommun avstår därför från att avge yttrande över
Jämlikhetskommissionens betänkande.
Yrkanden
Eric Tabich (M) och Richard Olsson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Upplysning
Pierre Sjöström (S) meddelar att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Justerandes sign
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