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Sammanfattning 

Boverket tillstyrker utredningens förslag om att inrätta en myndighet för 

romska frågor som en nämndmyndighet placerad under en ny myndighet för 

minoritetsfrågor (MFM).  

Ur Boverkets perspektiv är det viktigt att frågan om romsk inkludering och 

antiziganism tydliggörs så att både enskilda boende, hyresvärdar och bostads-

rättsföreningar blir medvetna om frågan och uppmärksammas på att alla har ett 

ansvar att motverka antiziganism. Detta eftersom Boverket har konstaterat att 

det finns en utbredd diskriminering på bostadsmarknaden från såväl grannar 

som bostadsföretag. Antiziganismen tycks också ha en större acceptans i jäm-

förelse med diskriminering av andra grupper. Boverket ser att den föreslagna 

Myndigheten för romska frågor kan bidra positivt på ett långsiktigt och kraft-

fullt sätt. 

Boverket ser ett behov av forskning om romers situation på bostadsmarknaden 

och föreslår att Myndigheten för romska frågor får ekonomisk möjlighet att 

initiera sådan forskning. Forskningen behöver utformas så att den känns rele-

vant och etiskt riktig för både minoriteten romer och andra aktörer. 

Avsnitt 4.4 Myndigheten för romska frågor 

Boverket delar uppfattningen att en nämndmyndighet är en form som ger goda 

förutsättningar för inflytande och delaktighet för minoriteten romer. 

Avsnitt 4.5 Närmare överväganden i fråga om formen för Myndigheten 

för romska frågor 
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Boverket tycker att det upplägg som beskrivs i kapitel 4.5, det vill säga en 

nämnd med tidsbegränsade ledamöter som utses genom ett nomineringsförfa-

rande, en kanslichef och ett kansli är bra. Boverket instämmer i att fokus bör 

läggas på kunskap och kompetens och att det är lämpligt med en kravprofil för 

rekrytering av nämndens ledamöter. 

Avsnitt 4.6.1 

Boverket delar uppfattningen att en ny myndighet för minoritetsfrågor (MFM) 

är en lämplig värdmyndighet för Myndigheten för romska frågor. 

Avsnitt 4-7-4.9 

Boverket bedömer att de ansvarsområden som nämns i avsnitt 4.7–4.9 och som 

föreslås ligga på myndigheten är relevanta. 

Avsnitt 4.10 Synliggöra antiziganism, diskriminering och utsatthet 

Boverket ser särskilt stora möjligheter i det att den nya myndigheten får som 

uppgift att synliggöra antiziganism, diskriminering och utsatthet. Ur Boverkets 

perspektiv behövs ett tydligt arbete mot antiziganism som sipprar ut i hela 

samhället och når alla, från den enskilda medborgaren till bostadsföretagens 

ledning. Statens hållning i frågan behöver konsekvent och upprepat kommuni-

ceras ut så att alla – inklusive bostadsföretag – förstår att det är deras ansvar att 

aktivt motverka antiziganism. 

Avsnitt 4.11.1 Skapa en kunskapsbank 

Boverket tycker att det är bra att litteratur, rapporter och annat skriftligt materi-

al som berör minoriteten romer samlas på ett ställe. Boverket ser också att det 

skulle hjälpa arbetet med att motverka diskrimineringen av romer på bostads-

marknaden om det gjordes forskning om romers situation på bostadsmark-

naden. Sådan forskning behöver utformas så att den känns relevant och etiskt 

riktig för både minoriteten romer och andra aktörer. Boverket menar att Myn-

digheten för romska frågor bör få ekonomisk möjlighet att initiera sådan forsk-

ning. 

 

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslu-

tet elektroniskt. Expert Helene Bogren har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också rättschef Yvonne Svensson, avdelningschef Göran 

Persson och enhetschef Mikael Nordström deltagit. 
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