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Synpunkter från Helsingborgs stad 
2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under åren 2012 till 2032. Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av den 
minoritetspolitik som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar. Strategin är baserad på förslagen i Delegationen för romska 
frågors slutbetänkande (SOU 2010:55). Det övergripande målet i strategin är ”Den rom som 
fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. 
 
Helsingborg var en av de ursprungliga pilotkommunerna för regeringens strategi för romsk 
inkludering åren 2012 till 2015. Därefter har en utvecklingsgrupp, med representanter från 
stadens bolag och förvaltningar, arbetat vidare med romsk inkludering i Helsingborg. 
 
Helsingborgs stad delar utredningens bedömning att befintligt arbete behöver förstärkas. 
 
Av erfarenheterna i Helsingborg vill vi lyfta utbildning som en av de viktigaste faktorerna på 
vägen till förändring för minoriteten romer, ett strategiskt viktigt område som i stor 
utsträckning saknas i utredningsförslaget. Gällande utbildning så behöver många andra 
faktorer vara på plats för att skapa en fungerande skolgång för unga romer. Skol- och 
fritidsförvaltningar kan inte ensamt bära detta ansvar utan flera förvaltningar behöver arbeta 
tillsammans kring frågan. Lokal samverkan är därför en absolut förutsättning för att nå de 
strategiska målen för romsk inkludering och uppdraget att tydligt främja detta bör falla inom 
myndighetens uppdrag. 
 
I uppdraget för den föreslagna myndigheten för romska frågor ser vi behov av att kunna ge 
både stöd och direktiv till de lokala aktörerna i kommunen, exempelvis gällande samverkan 
mellan samtliga berörda myndigheter och förvaltningar utifrån ett systemperspektiv kring 
minoriteten romers behov. Vi vill också uppmärksamma vikten av en bred och djup 
kompetens i personalsammansättningen inom den föreslagna myndigheten för romska frågor 
samt att arbetet bedrivs utifrån ett forskningsperspektiv. 
 
För att kunna säkerställa de mänskliga rättigheterna och minoriteten romers egenmakt och 
inflytande bör ansvaret för ett center för romska frågor finnas i ett utökat uppdrag för 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Helsingborgs stad ställer sig positiv till att ansvaret även 
fortsättningsvis ligger hos Länsstyrelsen i Stockholms län där befintlig kunskap tas tillvara och 
kompetenser är samlade. Vi är emot inrättandet av en nämndmyndighet under en 
värdmyndighet.  
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Även förslaget att behålla nuvarande ordning och ge fler myndighetsuppdrag ser staden som 
en utvecklande och för kommuner underlättande ordning. I det uppdraget kan Länsstyrelsen i 
Stockholms län utöka med fler utvecklingskommuner, för att stödja kommuner att utveckla 
arbetssätt och metoder för romsk inkludering. Med fler utvecklingskommuner finns det 
möjlighet att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd. I båda förslagen utgår ansvaret 
från Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 
 
Helsingborg den 13 november 2019 
 
 
 
 
Peter Danielsson 
Ordförande 
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