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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (SOU:2010:55)

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

ÄRENDET
Integrations- och jämställdhetsdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra
sig över betänkande Romers rätt – en strategi för romer i Sverige.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Betänkandet presenterar en strategi för att säkerställa romernas mänskliga rättigheter,
bl.a. rätten till hälsa och social välfärd. Utredaren refererar till Hälso- och sjukvårdslagen i vilken finns angivet att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Betänkandets förhållningssätt - som baseras på ett rättighetsperspektiv - finns således
redan i Hälso- och sjukvårdslagen, vilken är grundläggande för landstingets hälsooch sjukvårdsverksamhet.
Utredningen konstaterar att den romska minoritetens levnadsvillkor är betydligt sämre i många avseenden – exempelvis vad gäller hälsan – än vad den är för majoritetsbefolkningen. Behovet av en väl fungerande hälso-och sjukvård är därmed stort. Hälso- och sjukvården i Stockholms län ska ges på lika villkor oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, geografisk bostadsort, etnisk och religiös tillhörighet,
sexuell identitet eller andra egenskaper. Sjukvården ska alltid se till varje individs
unika behov för att säkerställa att vården blir jämlik. Visionen är att ingen ska drabbas av diskriminering i sina kontakter med hälso- och sjukvården i Stockholms läns
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landsting eller inom landstingets övriga verksamheter. Alla vårdgivare ska därför
arbeta mot målet om en jämlik vård och få stöd till detta. Det är viktigt att tillämpningen av landstingets värdegrund följs upp kontinuerligt.
Stockholms läns landsting har med anledning av den nya lagstiftningen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) antagit en åtgärdsplan för att leva upp till
lagens bestämmelser. Åtgärdsplanen innebär att varje nämnd och styrelse ansvarar
för att inom sitt verksamhetsområde vidta nödvändiga åtgärder så att lagens intentioner uppfylls.

Torbjörn Rosdahl

Birgitta Rydberg

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Integrations- och jämställdhetsdepartementet har den 16 september 2010 berett
landstinget möjlighet att yttra sig över betänkande Romers rätt – en strategi för romer
i Sverige.
En sammanfattning av betänkandet bifogas (bilaga).

Landstingsdirektören har den 30 november 2010 (bilaga) föreslagit lanstingsstyrelsen besluta att avge yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 december 2010.

