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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss ”Långsiktighet och stadga i arbetet 
framåt – en myndighet för romska frågor” för att avge yttrande till Kulturdepartementet.  
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden delar utredningens uppfattning om att det är viktigt att 
minoritetspolitiken är väl integrerad i all verksamhet. Arbetsmarknads- och socialnämnden 
har i arbetet med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) identifierat att den 
romska minoritetens delaktighet utgör en avgörande framgångsfaktor. Det är därför särskilt 
positiv att detta lyfts fram som en grundläggande utgångspunkt även för Myndigheten för 
romska frågor. Nämnden välkomnar att utredningen betonar betydelsen av att särskilt fokus 
läggs på att inkludera kvinnor samt barn och ungdomar. Utredningens förslag om att Myn-
digheten för romska frågor bör placeras under den ännu ej inrättade Myndigheten för mino-
ritetsfrågor bedöms som lämpligt.  

 

Yttrande 

 

1. Uppdraget 
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att utredningen är angelägen och välkommen. 
Behovet av en statlig instans med ansvar för arbetet med de svenska nationella minoriteterna 
romska frågor har lyfts i såväl Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) och i 
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60. Nämnden delar uppfattningen 
om att det är viktigt att minoritetspolitiken är väl integrerad i all verksamhet och bedömer att 
en förutsättning för att detta ska ske är en statlig instans som kan ge stöd och riktning i arbe-
tet. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden har genom verksamheten Romskt informations- och 
kunskapscenter har deltagit i utredningen och bidragit med kunskap om det lokala arbetet 
med frågorna samt med att koppla samman utredningen med individer inom minoriteten 
romer. 

 
 

3. Övergripande bedömningar 
Arbetsmarknads- och socialnämnden delar bilden av att det inom majoritetssamhället och 
dess institutioner finns en otillräcklig kunskap om de svenska nationella minoriteterna och 
deras särskilda lagstadgade rättigheter, och i synnerhet en otillräcklig kunskap om minorite-
ten romers livsvillkor. Det finns ett behov av insatser som kan förbättra tilliten mellan den 
romska minoriteten och majoritetssamhället och motverka antiziganism och krav om assimi-
lering.  

 
 

4. En myndighet för romska frågor 
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att det är ett bra förslag att inrätta en myndighet 
för romska frågor. Nämnden delar utredningens bedömning om att befintliga initiativ och 
satsningar för att förbättra romers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna inte i tillräckligt 
grad lyckats. En statlig myndighet för romska frågor ger legitimitet och en tydlig signal om 
att arbetet är viktigt. Nämnden bedömer att en av förutsättningarna för RIKCS framgångar 
varit att det funnits en tydlig politisk vilja i Malmö stad för att utveckla arbetet med de 
romska frågorna.  

 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har i arbetet med RIKC identifierat att den romska 
minoritetens delaktighet utgör en avgörande framgångsfaktor. Det är därför särskilt positiv 
att detta lyfts fram som en grundläggande utgångspunkt även för Myndigheten för romska 
frågor. Nämnden välkomnar särskilt att utredningen betonar betydelsen av att särskilt fokus 
läggs på att inkludera kvinnor samt barn och ungdomar.  

 
Utredningens förslag om att Myndigheten för romska frågor bör placeras under den ännu ej 
inrättade Myndigheten för minoritetsfrågor bedöms som lämpligt.  

 
 

5. Kostnadsberäkning och konsekvensanalys 
Arbetsmarknads- och socialnämnden delar utredningens bedömning om att utredningens 
förslag inte medför något arbete eller ökade kostnader för kommunerna. Nämnden ser där-
emot att en myndighet för romska frågor kan innebära ett viktigt kunskapsstöd i arbetet med 
att förbättra minoriteten romers åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
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