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Borås Stads remissyttrande över Remiss av 

departementsskrivelsen: Långsiktighet och stadga i 

arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 

2019:15) 

Beslut 

Upprättat svar översänds till Kulturdepartementet 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på remissen Långsiktighet och 

stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019: 15) och 

lämnar härmed sitt yttrande.  

Utredningen har valt ett konsultativt arbetssätt där en behovsinventering 

genomförts med det romska samhället och sakkunniga. Utredningen kan 

konstatera att situationen för minoritetsgruppen romer i fråga om att åtnjuta de 

mänskliga rättigheterna fortsatt är oroande och att det finns betydande brister 

inom samtliga samhällsområden. Utredningen föreslår att inrättandet av en 

nationell myndighet för romska frågor skulle vara en tydlig markering och 

kraftfull åtgärd för att skapa den stabilitet och långsiktighet som arbetet är 

beroende av för att nå framgång.  

 

Som en av utvecklingskommunerna för Romsk inkludering, har Borås Stad 

byggt ett nära och förtroendefullt samarbete med den lokala romska 

minoriteten, genom Romska brobyggare och ett Romskt råd. I samråd med 

företrädarna för minoriteten så har Borås stad följande synpunkter på remissen. 

 

Sedan 2017 har Borås Stad etablerat Romska rådet som består av utvalda, 

sakkunniga representanter från följande sex grupper, resanderomer, svenska 

romer, utomnordiska romer, nyanlända romer (Arli och Gurbet) samt finska 

romer. Borås Stad vill problematisera förslaget att inrätta en romsk myndighet 

och menar att den lokala förankringen och arbetet är avgörande för inkludering. 

Romska rådet framför också farhågor kring att det inte räcker att 

myndigheterna samråder med några få utvalda som de redan känner, de är inte 

den romska befolkningens valda representanter och de för inte den romska 
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gruppens talan. Av dessa anledningar föreslår Borås Stad att staten istället bör 

fördela medel så att ett lokalt inkluderingsarbete kan fortsätta att bedrivas. 
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