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Kraftsamling mot antiziganism (SOU2016:44)
Pensionsmyndigheten vill inledningsvis framhålla att arbetet mot antiziganism bland
annat handlar om att säkerställa att medborgare och andra personer som vistas i
Sverige tillförsäkras sina grundläggande mänskliga rättigheter. Detta arbete är viktigt
och är en angelägenhet som bland annat berör många myndigheter. Kommissionens
arbete har satt fokus på de hinder till följd av antiziganism som romer fortfarande
utsätts för i det svenska samhället. Pensionsmyndigheten anser därför att
kommissionens arbete och betänkande är av generellt intresse för alla i den offentliga
förvaltningen. Fördomar, såväl medvetna som omedvetna, om andra folkgrupper kan i
slutändan endast bekämpas genom ökade kunskaper och genom att de strukturer och
åsikter som ligger till grund för fördomarna synliggörs. Det är därför viktigt att ett
brett arbete inom detta område fortsätter även sedan kommissions uppdrag har
avslutats.
Pensionsmyndigheten har inga invändningar mot de rekommendationer till fortsatt
arbete som kommissionen föreslår.
I vår dagliga verksamhet arbetar vi mycket med hur vårt kundmöte bedrivs och att alla
våra pensionssparare och pensionärer, oavsett ursprung, som kommer i kontakt med
oss ska få den hjälp och det stöd de behöver i olika pensionsfrågor.
Pensionsmyndigheten har fått två regleringsuppdrag de senaste två åren gällande
nationella minoriteter. Uppdraget var att i dialog med de fem nationella minoriteterna
samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar utveckla och pröva former för i
första hand inflytande i enlighet med 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter.
Vi har arbetat tillsammans med Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och representanter från de olika nationella minoritetsgrupperna och kom fram till att
den önskade dialogformen skulle vara samråd. Utifrån detta har sedan
Pensionsmyndigheten genomfört olika aktiviteter som fortsätter även under 2017.
För mer information om regleringsbrevsuppdragen hänvisar Pensionsmyndigheten till
webbplatsen: https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/svar-paregeringsuppdrag/svar-pa-regeringsuppdrag.
Svaren på regleringsbrevsuppdragen finns även hos Socialdepartementet och
Kulturdepartementet.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Katrin Westling Palm efter
föredragning av kommunikatör Mona Myrberg. I den slutliga handläggningen har
även chefsjurist Mikael Westberg deltagit.
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