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Betänkandet Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44)
Polismyndigheten har tagit del av betänkandet och anser att utredningen har gjort
ett gediget arbete för att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism
och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen
och samhället i övrigt. Därutöver vill myndigheten lämna följande kommentar i
särskilda delar.
Utredningen konstaterar att Skånepolisens registrering av romer i det s.k.
kringresanderegistret har fått allvarliga konsekvenser när det gäller romers tilltro
till möjligheterna att kunna hävda sina mänskliga rättigheter, och har vidgat
förtroendeklyftan mellan romer och majoritetssamhället. Rikspolischefen bad i
maj 2015 romerna om ursäkt för registreringen. Utredningen konstaterar dock att
det kommer att krävas fler tydliga och kraftfulla åtgärder från myndighetens sida
för att skapa en förtroendefull relation. Behandlingen av personuppgifter inom
Polismyndigheten genomgår för närvarande en omfattande översyn.
Myndigheten har vidtagit flera åtgärder, såsom registervård och förtydliganden
av ansvarsförhållanden, och avser att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa
den personliga integriteten.
Vidare konstaterar utredningen att många av de frågor som Skånepolisens
register väcker ännu inte har fått tillfredsställande svar och föreslår att regeringen
i lämplig form säkerställer att frågorna besvaras. Polismyndigheten ser positivt
på förslaget och kommer självklart att medverka till detta.
Polismyndigheten har med start 2015 påbörjat en ambitionshöjning rörande sin
förmåga att identifiera och utreda hatbrott samt brott som hotar de
grundläggande fri- och rättigheterna. I storstadsregionerna finns numera
särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper som utreder och handlägger sådana
brott. Även i övriga polisregioner har förmågan höjts, t.ex. genom
kompetenshöjande insatser och i några regioner finns särskilt utpekade utredare
på området.
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Under kommitténs arbete har ledningen för svensk polis träffat kommittén ett
antal gånger. Polismyndigheten avser att under 2017 fortsätta dialogen med det
romska samfundet.

Rikspolischefen Dan Eliasson har beslutat detta yttrande. I den slutliga
handläggningen av ärendet har deltagit juristen Charlotta Lokrantz Sandberg
och juristen Eva Sjögren, föredragande.
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