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Joacim Bock, sekreterare
Justerat den 12 november 2019.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 november 2019.
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§ 64 Svar på remiss från Kulturdepartementet Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet
för romska frågor
Ärendenummer: Ks 1351/2019
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Kulturdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en
myndighet för romska frågor (Ds 2019:15). Den utredning som lämnat
skrivelsen har haft som uppdrag att närmare bedöma hur ett nationellt center
för romska frågor kan inrättas. I uppdraget har ingått att särskilt beakta
förslagen som lämnats av Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44).
Remissvaren ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 2019-11-01.
Örebro kommun har begärt förlängd svarstid till 2019-11-12 vilket också har
beviljats.
Utredningen föreslår inrättandet av en ny statlig förvaltningsmyndighet som
föreslås få namnet Myndigheten för romska frågor. Myndigheten ska ha
uppdraget att utifrån ett nationellt ansvar främja arbetet med mänskliga
rättigheter för den nationella minoriteten romer. Utredningen föreslår också att
myndigheten ska vara ett stöd i arbetet med att motverka antiziganism.
Örebro kommun ställer sig tveksam till att en ny statlig förvaltningsmyndighet
är rätt verktyg för att gynna utvecklingen av mänskliga rättigheter för den
nationella minoriteten romer.
Beslutsunderlag

Departementspromemorian ”Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en
myndighet för romska frågor” (Ds 2019:15)
Missiv, Kulturdepartementet 2019-07-05
Tjänsteskrivelse, 2019-10-01
Yttrande, 2019-10-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på ett tillägg i yttrandet om att Örebro kommun inte
tycker att det ska bildas en ny statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med
frågor som rör den nationella minoriteten romer.
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Karolina Wallström (L) och Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Anders
Åhrlins (M) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Anders Åhrlins (M)
tilläggsyrkande om att Örebro kommun inte tycker att det ska bildas en ny
statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med frågor som rör den nationella
minoriteten romer.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsens
utskott för hållbar utveckling beslutar enligt Anders Åhrlins (M)
tilläggsyrkande.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar:
1. Justerat yttrande antas och överlämnas till Kulturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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