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Kulturdepartementet

Yttrande över remiss från Kulturdepartementet
om kraftsamling på antiziganism
3.5.2 Minnesmärken, minnesdagar och namn på platser som
anspelar på antiziganism (s. 89)
Örebro kommun vill förtydliga att begreppet ortnamn avser en benämning på
en bestämd geografisk plats. Begreppet ortnamn innefattar alltså inte enbart
namn på orter i mer allmänspråklig mening, d v s samhällen och byar, utan är
ett sammanfattande begrepp för alla geografiska namn, t ex namn på städer
och kommuner, torp och gårdar, vägar och kvarter, sjöar och åar, öar och
fjärdar, skogar och berg, byggnader och anläggningar osv. Även namn på åkrar
och ängar, parker och allmänna platser, broar och liknande betraktas som
ortnamn.
Då kommunerna sedan länge har ansvarat för namngivning av gator, vägar,
torg, parker, allmänna platser och byggnader mm. samt sättande av
belägenhetsadresser är det viktigt att kommunernas principer för namnsättning
klargör att namnen inte ska vara diskriminerande.
Med anledning av att all namnsättning inte sker hos Lantmäteriet är det viktigt
att slutbetänkandet istället hänvisar den som vill få ett ortnamn ändrat till rätt
instans.

3.5.3 Tillgängliggöra skolboken och vitboken (s. 89)
Örebro kommun skulle vilja se en tydligare förklaring till hur det är tänkt att
skolmaterialet ska tillgängliggöras. I utredningen får man uppfattningen av att
det är kommissionen mot antiziganism som tagit fram materialet och att det
sedan skulle vara Länsstyrelsen i Stockholms län som i sin samordnande roll
skulle bistå med spridningen av materialet. Örebro kommun ställer sig något
frågande till denna lösning och skulle vilja se en tydligare förankring hos
Skolverket för att få önskat resultat.
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4.2.2 Stöd och samordning för myndigheter med uppdrag inom
strategin för romsk inkludering (s. 104)
Örebro kommun delar kommissionens bild av att en mer organiserad
samordning kan komma att leda till värdefulla synergieffekter för alla
inblandade parter. I den samordningen är det viktigt att kommunerna får en
naturlig delaktighet. De statliga myndigheterna har en oerhört betydelsefull roll
i en lyckad samordning men för att få ett verkligt resultat i arbetet med att
bryta antiziganismen krävs det att kommunerna är med i arbetet. Det är i
många fall den kommunala organisationen som är närmast människorna det
handlar om.
Det är glädjande att Länsstyrelsen i Stockholms län redan varit involverad i
detta arbete genom den kommunala pilotverksamheten. Örebro kommun
välkomnar det stöd som regeringen kommer ge för att få en lyckad samordning
lokalt.

6.1.2 Bidrag och stöd till nationella minoritetsgruppen romer (s.
128)
Det som utredningen lyfter fram i det här kapitlet är av stor vikt, inte enbart
för arbetssättet med bidrag till romer. Det är av grundläggande karaktär hur
myndigheter bemöter medborgarna, inte minst för att skapa förtroende för
samhället i ett större perspektiv.
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