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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över 
Departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en 
myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)  
 

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade 

skrivelse och har följande att anföra: 

Folkhälsomyndigheten bedömer att det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter, i detta fall 

romers rättigheter, kan bidra till att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet och 

regeringens långsiktiga mål om att sluta hälsoklyftorna inom en generation. Ett strategiskt 

arbete på nationell, regional och lokal nivå och genomförande av Agenda 2030 innebär vidare 

att ömsesidigt skapa synergier mellan den nationella folkhälsopolitiken, arbetet med en god och 

jämlik hälsa samt de globala målen för hållbar utveckling.  

 

Folkhälsomyndigheten vill framhålla att myndigheten delar den övergripande problembild som 

utredningen vilar sina utgångspunkter på dvs. att det finns betydande brister när det kommer till 

den romska minoritetens möjligheter till åtnjutande av språkliga och kulturella rättigheter och 

de mänskliga rättigheterna överlag. Myndigheten delar utredningens bedömning att det är troligt 

att den romska minoritetens situation inte kommer att förbättras utan kraftfulla insatser på alla 

nivåer, för att aktivt främja arbetet med att tillgodose mänskliga rättigheter för minoriteten 

romer och för att motverka antiziganism.  

 

Folkhälsomyndigheten avstyrker  utredningens förslag om att tillskapa en myndighet för romska 

frågor i form av en nämndmyndighet. En särskild förvaltningsmyndighet för romska frågor 

riskerar att synergieffekter mellan ömsesidigt beroende rättighetsområden kan gå förlorade samt 

att närliggande frågor inte hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Folkhälsomyndigheten menar 

att förändringar i myndighetsstrukturen som rör romer bör göras utifrån en bredare ansats och 

att regeringen därmed bör avvakta med sådana förslag fram till dess att förslagen från 

utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 

2018:05) har färdigbehandlats. Inom ramen för det uppdraget ska utredaren bedöma, närmare 

analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av 

minoritetspolitiken ska organiseras samt hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan 

förbättras (dir. 2018:86).   
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Folkhälsomyndigheten har inte några övriga synpunkter på de förslag som framläggs i 

departementsskrivelsen. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör, Johan Carlson. I den slutliga 

handläggningen har avdelningschefen Anders Tegnell, avdelningschefen Anna Bessö, 

avdelningschefen Britta Björkholm och enhetschefen Nina Lindqvist deltagit. Utredaren Karin 

Junehag Källman har varit föredragande. 

 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

 

Karin Junehag Källman 
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