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Remissyttrande: Långsiktighet och stadga i 

arbetet framåt - en myndighet för romska 

frågor (Ds 2019:15) 

Arbetsförmedlingen har beretts möjlighet att lämna svar på ovanstående 

remiss och lämnar härmed sitt yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen har i sak inget att erinra mot förslaget att inrätta ett 

nationellt center för romska frågor, med i huvudsak de uppgifter 

utredaren har föreslagit. Arbetsförmedlingen är dock tveksam till 

förvaltningsmyndighet som form. Arbetsförmedlingen ser vissa risker 

med förslaget som bör beaktas i den fortsatta beredningen av förslaget. 

Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens förslag att verksamheten 

ska bedrivas i nära kontakt med den nationella minoriteten romer samt 

säkerställa en lokal förankring av verksamheten och en lämplig 

geografisk spridning.  

Arbetsförmedlingen tillstyrker att verksamheten ska stödja andra 

förvaltningsmyndigheter i deras arbete med mänskliga rättigheter för 

den nationella minoriteten romer.  

Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot att verksamheten ska 

finansieras inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse och utgiftsområde 13 

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. 

 

Generella synpunkter 

Arbetsförmedlingen instämmer i problembilden att det saknas stadga 

och långsiktighet i arbetet med att säkerställa minoriteten romers 

åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och att det behövs en kraftfull 

åtgärd för att ge staten förbättrade förutsättningar att åstadkomma detta.  
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Arbetsförmedlingen anser att det primära målet med ett center för 

romska frågor bör vara att öka minoriteten romers egenmakt och 

inflytande samt synliggöra och vara ett stöd i arbetet med att motverka 

antiziganism. Arbetsförmedlingen ser dock vissa begränsningar för vad 

ett nationellt center för romska frågor kan åstadkomma. 

Arbetsförmedlingen har genom samråd fått indikationer på att förslaget 

om att inrätta en myndighet för romska frågor inte är fullt förankrat hos 

minoriteten romer och ser en risk för bristande legitimitet. 

Arbetsförmedlingen vill understryka vikten av legitimitet hos både 

minoriteten romer och majoritetsbefolkningen för att verksamheten ska 

kunna bidra till att tillförsäkra mänskliga rättigheter för minoriteten 

romer. 

 

Arbetsförmedlingens ställningstagande till utredningens förslag 

Arbetsförmedlingen gör följande ställningstaganden till utredningens 

förslag. Numreringen och rubrikerna nedan utgår från 

kapitelindelningen i betänkandet. 

Kapitel 4.2 En myndighet för romska frågor ska inrättas 

Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot förslaget om att inrätta 

ett center för romska frågor. Arbetsförmedlingen är dock tveksam till 

förvaltningsmyndighet som form, givet de uppgifter centret föreslås 

utföra. Arbetsförmedlingen anser att uppgifterna inte omfattar 

myndighetsutövning. Detta riskerar att få konsekvenser dels för 

verksamhetens legitimitet, och dels för möjligheten att säkerställa 

egenmakt och inflytande för minoriteten romer.  

Arbetsförmedlingen anser även att det bör övervägas om en myndighet 

för romska frågor, vid sidan av en eventuell myndighet för nationella 

minoriteter samt en myndighet för mänskliga rättigheter, har mandat 

och förutsättningar att utgöra den extraordinära och kraftfulla åtgärd 

som behövs. Arbetsförmedlingen anser att det i så fall bör vara tydligt 

hur dessa tre myndigheter förhåller sig till varandra. 

Kapitel 4.3 Romskt inflytande och delaktighet säkerställs 

Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens förslag att verksamheten 

ska bedrivas i nära kontakt med den nationella minoriteten romer samt 

säkerställa en lokal förankring av verksamheten och att verksamheten 

når en lämplig geografisk spridning. Arbetsförmedlingen delar 

utredningens bedömning att minoriteten romer är bäst lämpade att se 

den egna gruppens behov och önskemål och vill understryka vikten av att 

säkra ett reellt inflytande och egenmakt över vilka frågor som ska drivas 

och prioriteras.   
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Arbetsförmedlingen instämmer i utredningens bedömning att det är av 

stor vikt att verksamheten har en geografisk spridning för att inkludera 

individer som tillhör minoriteten romer i hela Sverige. 

Kapitel 4.7 Stödja andra förvaltningsmyndigheters arbete 

Arbetsförmedlingen tillstyrker att verksamheten ska stödja andra 

förvaltningsmyndigheter i deras arbete med mänskliga rättigheter för 

den nationella minoriteten romer. Arbetsförmedlingen delar 

utredningens bedömning att förvaltningsmyndigheternas ansvar för och 

arbete med att säkerställa romers åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna bör fortgå och i vissa delar behöver förstärkas. 

Arbetsförmedlingen vill understryka vikten av att verksamheten fungerar 

som ett komplement till förvaltningsmyndigheternas ansvar och 

uppdrag. 

Kapitel 5.2 Förslag till finansiering 

Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot att verksamheten ska 

finansieras inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse och utgiftsområde 13 

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Arbetsförmedlingen 

vill dock understryka vikten av att budgeten för verksamheten är ett 

tillägg och därmed inte konkurrerar med budget för övriga insatser inom 

ramen för strategin för romsk inkludering. 

 

 

På Arbetsförmedlingens vägnar 

 

 

Mikael Sjöberg  
generaldirektör 
Fastställt i diariet  

 

Cecilia Gustavsson 

 Kvalificerad handläggare 

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet 

har föredragits av kvalificerad handläggare Cecilia Gustavsson. I den 

slutliga handläggningen av ärendet har direktören för 

Verksamhetsområde Arbetsgivare Pia Ackmark, avdelningschef för 

avdelningen Samordning och uppföljning Arbetsgivare Eeva Vestlund, 

samt enhetschef för enheten Se kraften Malin Blomgren deltagit.  
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