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Sammanfattning
Linköpings kommun tillstyrker, med vissa tillägg och påpekanden,
utredningens förslag. Något kommunen ser som särskilt viktigt är att det
föreslagna nationella centret för romska frågor inte utgör ett fristående organ.
Kommunen förordar istället att frågorna inkluderas i den kommande nationella
institutionen för mänskliga rättigheter enligt Regeringens strategi för det
nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr.2016/17:29). Strategin är
beslutad och frågan om ett inrättande av en nationell institution för mänskliga
rättigheter bereds nu av riksdagen.
Kommunen har ett väl utvecklat samarbete med romska aktivister och
föreningar och yttrandet har, som helhet, stämts av med enskilda romska
aktivister.
Vid besvarandet av remissen har fokus i första hand lagts vid utredningens
förslag.
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Kommunen utvecklar sina ställningstaganden till dessa förslag, som anses vara
av betydelse för kommunen, nedan.
Allmänna synpunkter
Det är en mycket långsiktig process att förändra traditioner, minska
misstänksamhet och fördomar som finns i samhället både hos
myndighetsutövare, allmänhet och minoriteter. Linköpings kommun vill därför
betona vikten av att arbetet med att motverka antiziganism ses i ett långsiktigt
perspektiv med fortlöpande aktiviteter. Linköpings kommun vill därför
framföra vikten av att regeringen fortsatt håller fokus på romsk inkludering och
avsätter medel som stöd till kommuner och myndigheter som stöd för fortsatt
kunskapsspridning.
Förslagen i betänkandet är i flera fall övergripande och riktar sig till
myndigheter och inte direkt till kommuner. I kommunernas ansvar ligger att
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följa flertalet konventioner och lagar, bland annat FN:s konvention om de
mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens stadgar om de mänskliga
rättigheterna, FN:s barnkonvention, lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:724) och diskrimineringslagen (2008:567). Detta gör att
kommunernas verksamhet redan har att förhålla sig till vikten av att förebygga
och motverka antiziganism och andra grunder till ojämlik behandling.
Linköpings kommun bedömer att kommissionens unika sammansättning, med
en majoritet romer och konsultationer och dialoger med ett stort antal romer,
med all sannolikhet är en framgångsfaktor.
Kommunens bedömning
Linköpings kommuns ovan redovisade ställningstaganden till utredningens
förslag utvecklas på vissa punkter nedan. I övrigt tillstyrker kommunen
förslagen som helhet.
3 Erkännande av antiziganism
Generellt för avsnittets samtliga förslag är att Linköpings kommun, i arbetet
med romsk inkludering, erfarit att förslagen är mycket viktiga för den romska
minoriteten.
3.5 Kommissionens rekommendationer för att reagera på kränkningar
av romers rättigheter och möjliggöra upprättelse
 Regeringen bör överväga möjligheten att Den mörka och okända
historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900talet (Ds 2014:8) kan beställas kostnadsfritt av envar.
Linköpings kommun tillstyrker förslaget. Kommunen har redan vidtagit
strukturerade åtgärder på området men ser vikten av att långsiktigt
fortsätta arbetet med Vitboken, vilket gör att kommunen särskilt
uppmuntrar genomförandet av detta förslag.
3.6 Kommissionens rekommendationer för att förhindra kränkningar av
romers mänskliga rättigheter
 Regeringen bör verka för att det tillsätts en särskild representant för
romers rättigheter inom EU.
Linköpings kommun tillstyrker och vill understryka viktigheten av detta
med särskild hänsyn till de EU-medborgare med romsk härkomst som
tillfälligtvis befinner sig i Sverige.
4 Tydligare styrning och samordning av åtgärder mot antiziganism
Linköpings kommun tillstyrker avsnittets samtliga förslag då kommunen
bedömer att effekterna av förslagen kan bidra till en positiv utveckling för
flertalet grupper som inte utgör normen – inte enbart för romerna.
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4.2 Kommissionens rekommendationer för ett effektivare arbete mot
antiziganism
 Regeringen bör öka det statliga stödet till det romska civilsamhället
samt ge bidragsgivande myndigheter i uppdrag att se över arbetssätt
som kan leda till en ökning av andelen verksamhetsstöd till romska
organisationer.
Linköpings kommun tillstyrker förslaget då kommunen ser att
ekonomiskt verksamhetsstöd kan ge effekt. Förutom ekonomiskt stöd vill
kommunen dessutom betona vikten av att det är angeläget att se över
formerna för befintligt stöd till det romska civilsamhället, inklusive
behovet av kunskaps- och administrativt stöd.
5.2 Kommissionens förslag
 Regeringen bör inrätta ett nationellt center för romska frågor.
Linköpings kommun tillstyrker förslaget, men ser som särskilt viktigt att
det föreslagna nationella centret för romska frågor inte utgör ett
fristående organ. Kommunen förordar istället att frågorna inkluderas i
den kommande nationella institutionen för mänskliga rättigheter enligt
Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga
rättigheter (Skr.2016/17:29). Strategin är beslutad och frågan om ett
inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter bereds
nu av riksdagen.
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