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Yttrande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt -

en myndighet för romska frågor(Ds 2019:15) 
(Ku2019/01349/CSM) 

 

Sametinget vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande kommentarer och har i övrigt 

inga synpunkter på utredningens förslag.   

 

Utredningen föreslår bland annat att en nämndmyndighet vid en värdmyndighet inrättas, 

Myndigheten för romska frågor, och att den ska ha ett nationellt ansvar att främja arbetet med 

mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer. I det ingår att vara ett stöd i 

arbetet med att motverka antiziganism.  

 

Sametinget anser att det är av största vikt att romers mänskliga rättigheter och rätten till 

delaktighet och inflytande säkras.  

Men vår erfarenhet är att det finns utmaningar med en myndighetskonstruktion. 

Sametinget konstitutionella struktur bestående av både ett folkvalt organ (plenum, styrelse 

och nämnder)och en förvaltningsmyndighet (kansli) under regeringen medför särskilda 

utmaningar. Sametingets kansli fungerar som en värdmyndighet som utför handläggande 

och administrativa uppgifter när ledamöterna sammanträder i plenum eller nämnder.1 De 

dubbla rollerna som Sametinget struktur medför har varit föremål för kritik i många 

internationella MR-rapporter.2  

 

Sametinget utövar ännu inte något faktiskt självbestämmande, utan kan ses som ett 

rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor. Samers reella inflytande, 

delaktighet och egenmakt är begränsade i lagstiftning och budgetarbete. Sametinget är 

positiv till att förstärka Sametingets roll i frågor som rör samisk språket och den samiska 

kulturen. Vi anser att regeringen ska påbörja en dialog med Sametinget om vilka uppgifter 

som ska överföras till myndigheten i syfte att främja samiska folkets eget kultur- och 

samfundsliv och i sådan dialog diskutera vilka lagändringar som behövs för att öka det 

samiska folkets rätt till självbestämmande. 

                                                      
1 ESV, Analys av Sametinget, Finansiering och intern styrning och kontroll (ESV 2017:6) 
2 Se rekommendation 39 b, CCPR/CWE/CO/7; 16, E/C.12/SWE/CO/6 and 81, A/HRC/33/42/Add.3 
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Sametinget är idag förvaltningsmyndighet för samisk kultur3 men anmärkningsvärt lite 

uppgifter och resurser har tillförts Sametinget utifrån detta ansvar. 

Utmaningar av liknande slag kan även uppstå för Myndigheten för romska frågor i frågor vad 

gäller romers inflytande och delaktighet samt självbestämmande. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av kanslichef Anja Taube. Handläggaren för det 

minoritetspolitiska uppdraget Ellen Omma har varit föredragande. 

 

 

 

 

Anja Taube 

Kanslichef 

    Ellen Omma 

    Handläggare  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Förordning(2009:1395)med instruktion för Sametinget, §1. 
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