Beslutande organ

Dokumenttyp

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-21

Dnr KS 2019/359

§ 219 Remiss: Departementsskrivelsen
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en
myndighet för romska frågor
Sammanfattning

Haninge kommun har ombetts att lämna synpunkter på remissen
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska
frågor (Ds 2019: 15) och lämnar härmed sitt yttrande.
Utredningen har valt ett konsultativt arbetssätt där en
behovsinventering genomförts med det romska samhället och
sakkunniga. Utredningen kan konstatera att situationen för
minoritetsgruppen romer i fråga om att åtnjuta de mänskliga
rättigheterna fortsatt är oroande och att det finns betydande brister
inom samtliga samhällsområden. Utredningen föreslår att inrättandet
av en nationell myndighet för romska frågor skulle vara en tydlig
markering och kraftfull åtgärd för att skapa den stabilitet och
långsiktighet som arbetet är beroende av för att nå framgång.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun menar att ett tydligt förslag till att förstärka
långsiktighet på kommunal nivå parallellt med en nationell rådgivande
och samordnande funktion är viktigt att ha i beaktande.
Den rådgivande och samordnande roll som den föreslagna
myndigheten ska ha mot det lokala samhället är baserad på
upparbetade relationer med befintliga aktörer såsom romska
organisationer, föreningar och tjänstepersoner i kommuner. Eftersom
förslaget med att inrätta en romsk myndighet är en långsiktig åtgärd så
krävs även långsiktighet i lokalsamhället. Romska organisationer och
föreningar kan upphöra, anställningsvillkor och förutsättningar för de
tjänstepersoner som arbetar med romska frågor ser ut olika från
kommun till kommun. Detta måste beaktas.
I punkt 3.4 ges flera alternativ till en romsk myndighet. En av dessa
alternativ är att behålla nuvarande ordning med Länsstyrelsen i
Stockholm som uppföljningsmyndighet men skulle kompletteras med
mer omfattande myndighetsuppdrag samt utöka antalet
utvecklingskommuner. Fördelen med detta alternativ skulle bland
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annat vara lägre kostnader än att inrätta en ny romsk myndighet.
Nackdelen remissen lyfter är att uppdragssatsningar med
utvecklingskommuner inte säkerställer långsiktighet och stadga
eftersom verksamheten och ambitionen med romsk inkludering
tenderar minska när de statliga medlen försvinner. Förvaltningen
instämmer i detta och ser att utvecklingsarbetet tar tid och därför
kräver långsiktighet och resurser. Haninge som utvecklingskommun
för romsk inkludering vill också betona att Länsstyrelsen i Stockholm
som idag är uppföljningsmyndighet har en upparbetad kunskapsbank
och erfarenhet som är mycket betydelsefull och som inte går att
bortse ifrån utan bör tas tillvara.
Underlag för beslut

- Långsiktighet och stadga i arbetet framåt en myndighet för romska
frågor, ds 201915
https://www.regeringen.se/49f86c/contentassets/a0605687c20c431d
af40db27e739cc86/langsiktighet-och-stadga-i-arbetet-framat---enmyndighet-for-romska-fragor-ds-201915
- Remissmissiv Långsiktighet och stadga i arbetet framåt
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge kommuns
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från Moderaterna
(bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Moderaternas
tilläggsförslag ska avslås eller bifallas och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå tilläggsförslaget.
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Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge kommuns
remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Alexandra Anstrell och Marietta
de Pourbaix-Lundin - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: ÄF, SOF, UBF, KOF, Sanna Rantamäki, Berit
Pettersson
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Tilläggsyrkande KS 2019-10-21
§219 Remiss: Departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för
romska frågor

Haninge kommun har ombetts att lämna synpunkter på remissen Långsiktighet och stadga i arbetet
framåt-en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15). Utredningen föreslår att inrättandet av en
nationell myndighet för romska frågor.
Moderaterna i Haninge välkomnar till stora delar kommunstyrelseförvaltningens svar på remsissen.
Vi vänder oss dock emot att en ny myndighet ska upprättas. Det finns idag 254 myndigheter i Sverige
och Moderaterna i Haninge anser att antalet myndigheter bör snarast minska än öka.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna i Haninge att det bör framgå tydligare i
Haninge kommuns remissvar att Haninge kommun inte stöder förslaget om upprättandet av en ny
myndighet.
Förslag till beslut:

1.

Att som sista mening under rubriken Förvaltningens synpunkter tillägga texten " Med
anledning av ovanstående anser Haninge kommun att det inte bör upprättas en nationell
myndighet för romska frågor."

För Moderaterna

Martina Mossberg (M)

