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Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44)
Statskontoret ställer sig positiv till en kraftsamling kring frågor om antiziganism. Samtidigt är Statskontorets erfarenhet att statliga myndigheters rådighet över tvärsektoriella frågor av värdegrundskaraktär är begränsad. Det
finns också en risk för perspektivträngsel då ett flertal sådana frågor ska
drivas av statliga organ. I slutändan måste någon, företrädesvis regeringen,
göra avvägningar och prioriteringar mellan olika perspektiv. Och; ju fler
sådana perspektiv regeringen har att förhålla sig till, desto mindre blir rimligen möjligheterna att fatta rationella beslut om avvägningar och prioriteringar.
Utredningar som har genomförts av Statskontoret visar att det finns en
mängd olika sätt att driva och organisera tvärsektoriella frågor av värdegrundskaraktär. Förekommande är bland annat att det sker genom handlingsplaner, strategier, delegationer, särskilda center eller myndigheter eller
genom att särskilda resurser avsätts för ändamålet inom Regeringskansliet.
Utredaren föreslår att ett nationellt center för romsk inkludering skapas.
Utan att ta ställning till detta förslag är det enligt Statskontoret inte givet att
det är en optimal lösning, givet andra möjliga alternativ.
Statskontoret har genomfört en utvärdering av brobyggarverksamheten inom
ramen för strategin för romsk inkludering.1 Detta är enligt Statskontoret ett
exempel på en verksamhet som bidragit till romsk inkludering. En anledning
till detta är sannolikt att ett flertal aktörer, däribland arbetsförmedlare, lärare, rektorer och socialarbetare, givits tydliga och väl definierade uppgifter.
Enligt Statskontoret är flera av de förslag som utredaren lämnar, och som är
riktade mot regeringen och mot statliga myndigheter, alltför vagt formulerade. Regeringen behöver enligt utredaren exempelvis ”tydligare än idag
använda sin styrande makt och de medel som står till buds för att kränkningar av romers mänskliga rättigheter ska upphöra”. Myndigheter föreslås
”förstärka sina främjande insatser…” Enligt Statskontoret riskerar förslag
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med en sådan låg konkretionsgrad att bli svårhanterliga, både för Regeringskansliet och för berörda myndigheter.
Statskontoret har i övrigt inga synpunkter på betänkandet.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Jessica Bylund och utredare Gunnar Gustafsson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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