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

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beretts möjlighet att yttra sig över DS 2019:15. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att utredningen lämnar en väl genomarbetad 

analys med många viktiga perspektiv i arbetet med att säkerställa romska 

rättigheter och inflytande.  Vi instämmer i behovet av att komma tillrätta med de 

brister som finns för att säkerställa romers åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna.  

Vi delar dock inte utredningens förslag (4.2.) om att inrätta en ny myndighet, och 

anser inte att länsstyrelsernas många uppdrag inom närliggande områden belysts 

tillräckligt i analysen. Vår ståndpunkt är att länsstyrelsernas uppdrag istället bör 

utvidgas för att omhänderta även dessa frågor. 

Argument för Länsstyrelsens ställningstagande  

Länsstyrelsen anser att frågorna bör tas om hand inom nuvarande 

myndighetsstruktur. Samtliga länsstyrelser bör ges ett utökat uppdrag 

och Länsstyrelsen i Stockholms län ges ett samordningsuppdrag. 

Länsstyrelsen delar inte utredningens uppfattning att detta inte är en fungerande 

lösning (3.4.) utan menar att det fungerar väl inom andra områden och att det 

inte finns anledning att tro att det inte skulle fungera även inom detta område.  

Länsstyrelsernas erfarenhet av och kunskap om att arbeta med närliggande 

områden, bland annat mänskliga rättigheter och minoriteter kan med ett utökat 

uppdrag utföra uppdraget som utredningen beskriver det, exempelvis på s. 7.  

Således har länsstyrelserna redan den kompetens som krävs. Med ett utökat 

uppdrag och finansiering stärks möjligheterna att komplettera med ytterligare 

kompetens, för det fall kompetens för någon del av uppdraget skulle saknas hos 

länsstyrelserna i dagsläget.  

Länsstyrelserna besitter en förmåga att samverka med andra aktörer, och 

uppdraget i länsstyrelseinstruktionen om just detta, talar ytterligare för att 

uppdraget bör ges till samtliga länsstyrelser.  
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Länsstyrelserna har god regional och lokal förankring och kunskap om regionala 

och lokala förhållanden. Tillsammans säkerställer detta den geografiska 

tillgängligheten 

Länsstyrelsealternativet blir också en naturlig koppling till den strategi som 

länsstyrelsen i Stockholms län ansvarat för. Kunskaper och erfarenheter både 

från detta arbete och alla länsstyrelsers metoder och erfarenheter från 

angränsande arbetsområden tas tillvara och åstadkommer ett effektivt arbete, 

sannolikt till låg kostnad, jämfört med alternativet att inrätta en ny myndighet.  

Länsstyrelserna bör vara den part som tydligt pekas ut för att aktivt främja 

arbetet med att tillgodose minoriteten romers åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna.  

Samtidigt bör andra relevanta myndigheter få uppdraget att samverka med 

länsstyrelserna och ges mer omfattande myndighetsuppdrag, som beskrivs i 

utredningen på sidan 55. 

Länsstyrelsen anser även att det bör inrättas ett nytt statsbidrag för 

kommunernas arbete med romsk inkludering. Statsbidraget bör vara långsiktigt 

och likna det som finns för kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, 

samiska och meänkieli. 
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