1 (2)
Landstingsstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-11-30

Handläggare:
Elisabet Åman

Landstingsstyrelsen

Yttrande över Romers rätt – en strategi för romer i
Sverige (SOU 2010:55)
Ärendebeskrivning
Integrations- och jämställdhetsdepartementet har lämnat sitt betänkande
Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) till
Stockholms läns landsting på remiss och därmed inbjudit landstinget att
lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
SOU 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av landstingsstyrelsens förvaltning, kansliavdelningen.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att överlämna tjänsteutlåtandet som svar till Integrations- och
jämställdhetsdepartementet
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Delegationen för romska frågor presenterar en modell för en strategi som
ska säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige. Strategin har tre
övergripande mål:
• att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper,
• att häva romers maktunderläge,
• att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga
förtroendeklyftan.
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Delegationen bedömer att målen kan nås inom en 20-årsperiod - en
generation.
Betänkandet är uppdelat i två delar; den första redovisar en bakgrund och
den andra presenterar en strategi för att säkerställa romernas mänskliga
rättigheter. Här finns i kapitel 10 rätten till hälsa och social välfärd.
Utredaren refererar till Hälso- och sjukvårdslagen. I §2 i denna lag 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 hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Betänkandets värderingar och förslag överensstämmer med Stockholms
läns landstings mål och visioner.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Betänkandet innebär inte explicita merkostnader för Stockholms läns
landsting. Romer har rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i
samma grad som övriga medborgare.
Miljökonsekvenser av beslutet
Inga miljökonsekvenser.
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