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Socialstyrelsens yttrande över betänkandet SOU 2016:44
Kraftsamling mot antiziganism
Kulturdepartementets dnr Ku2016/01696/DISK
Socialstyrelsen har i uppdrag att värna hälsa och välfärd och allas lika
tillgång till god vård och omsorg. Myndighetens arbete har sin grund i
alla människors lika värde. Socialstyrelsens historia visar dock att det inte
alltid varit så. Detta framgår inte minst i den av Socialstyrelsen 2014 publicerade rapporten Antiziganism i statlig tjänst. Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet.
Socialstyrelsen vill därför sammanfattningsvis understryka vikten av att
arbetet mot antiziganism med kraft fortsätter på alla nivåer i samhället.
Socialstyrelsen kommer i det följande yttrandet endast att kommentera
förslag med anknytning till Socialstyrelsens uppdrag. Myndigheten har
noterat att regeringen enligt missivet inte vill ha synpunkter på förslaget i
kapitel 5, och kommenterar därför inte heller det förslaget.
3.6.3 Inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter
Socialstyrelsen konstaterar och välkomnar att regeringen i oktober 2016
överlämnat en skrivelse till riksdagen med förslag om att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter, enligt de så kallade Parisprinciperna, i Sverige och att riksdagen enligt regeringens förslag bör bli huvudman för denna institution (Regeringens skrivelse 2016/17:29).
4.2.1 Tydligare myndighetsstyrning mot antiziganism
Socialstyrelsen tillstyrker förslaget.
Stöd till och samordning av myndigheter med likartade uppdrag inom
ramen för strategin bidrar sannolikt till högre kvalitet i insatserna och på
sikt högre måluppfyllelse. Ett sådant stöd bör också inkludera frågor kring
samordning av samråd med romska organisationer och representanter
inom ramen för strategins insatser.
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4.2.3 Stärk det romska civilsamhället
Socialstyrelsen noterar att myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nyligen har fått ett uppdrag som bland annat innebär att
erbjuda utbildning i föreningsteknik till romer.
4.2.5 Översyn för att förverkliga minoritetsrättigheterna
Socialstyrelsen konstaterar att flera av de frågor som tas upp i förslaget
ingår i kommittédirektivet till den pågående översynen av minoritetspolitiken (Dir. 2016:73). Socialstyrelsen deltar som expert i det pågående
kommittéarbetet.
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningsdirektören Natalia Borg.
I den slutliga handläggningen har enhetschefen Eva Wallin deltagit. Utredaren Ingrid Ström har varit föredragande.
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