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§ 336 Remiss: Betänkande av SOU 2016:44
Kraftsamling mot antiziganism
Sammanfattning

Regeringen har givit Haninge kommun möjlighet att yttra sig över
Kraftsamling mot antiziganism, SOU 2016:44. Regeringen vill ha
synpunkter på förslagen i betänkandet med undantag för innehållet i
kapitel 5 Ett nationellt center för romska frågor och de delar i kapitel
6 som rör frågan om ett nationellt center för romska frågor.
Kommissionens förslag i de övriga avsnitten handlar om att reagera
på kränkningar av romers rättigheter och möjliggöra upprättelse, att
förhindra kränkningar av romers mänskliga rättigheter och ett
effektivare arbete mot antiziganism.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på utredningens
förslag i kap 1-4 som framförallt rör nationella frågor och samordning
av myndigheternas insatser. Förslagen är steg i rätt riktning i arbetet
mot antiziganism och stärkande av de mänskliga rättigheterna för
romer. Förslaget om samordning av myndigheters insatser är
väsentligt för att arbetet med romsk inkludering ska kunna bedrivas
effektivt i den kommunala verksamheten och inte splittras av olika
ambitioner från myndigheterna.
Haninge kommun har sedan 2014 bedrivit arbete med romsk
inkludering. Inledningsvis har en utredning gjorts om romers situation
i kommunen och därefter pågår arbete med samhällsvägledning. Inför
omarbetningen av frågan om ett nationellt centrum som beskrivs i
kapitel 5 och utifrån kommunens erfarenheter så här långt vill
förvaltningen gör några medskick.
En nationell funktion bör ge stöd och råd till den lokala nivån där
förankringen i den romska gruppen kan ske på ett förtroendefullt sätt.
Den nationella funktionen kan också ha en informativ funktion om
romers rättigheter samt underlätta för samverkan lokalt – nationellt
vilket är nödvändigt för ett långsiktigt förändringsarbete. Det lokala
arbetet kan också förse den nationella funktionen med kontinuerlig
information om vilka hinder romer möter i vardagen.
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- Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism
http://www.regeringen.se/contentassets/b76e2b51299b42eba2c360c
58f0754f7/kraftsamling-mot-antiziganism-sou-201644
- Missiv Remiss SOU 2016 44 Kraftsamling mot antiziganism.pdf
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande ska utgöra kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande ska utgöra kommunens
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Kulturdepartementet, UBF, SOF, Gregor Kwiek,
Rosalia Kwiek, Sanna Rantamäki
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