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Yttrande över departementsskrivelsen  ”Långsiktighet 

och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska 

frågor”, Kulturdepartementet  

Sammanfattning 

Kulturdepartementet har för yttrande översänt departementsskrivelsen 

”Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska 

frågor” (Ds 2019:15).  

 

Utredningen föreslår att en s k nämndmyndighet, ”Myndigheten för 

romska frågor”, inrättas vid en värdmyndighet. Den nya myndigheten 

ska ha ett nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

för den nationella minoriteten romer.  

 

Skellefteå kommun avstyrker utredningens förslag. Detta bl a mot 

bakgrunden av det tydliga motstånd mot en myndighet för romska 

frågor som finns inom den romska gruppen. Romerna vill istället ha en 

lösning som romerna själva styr över. 

 

Skellefteå kommun har en inriktning mot att vara en bra plats som vill 

växa. Därför är det också viktigt att alla känner sig välkomna här och 

vill bo och verka här. Därför är det också naturligt att stödja förslag som 

innebär en stärkt minoritetspolitik. Därför stödjer också Skellefteå 

kommun den uppfattning som framförts från den romska gruppens 

företrädare. 

 

Kommunens synpunkter utifrån förslagen framgår nedan. 

 

Skellefteå kommuns synpunkter på utredningens 

förslag 

Allmänt 

 

Nedanstående yttrande fokuserar på de punkter och avsnitt där 

Skellefteå kommun har kommentarer och/eller synpunkter.  

 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
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Inrättande av en nämndmyndighet 

 

Utredningen föreslår att en s k nämndmyndighet, ”Myndigheten för 

romska frågor”, inrättas vid en värdmyndighet. 

 

Skellefteå kommun instämmer i att det finns ett behov att lyfta fram 

romska frågor på nationell nivå. Utifrån kontakter med företrädare för 

den romska gruppen har det blivit tydligt att det bland romerna själva 

finns ett tydligt motstånd mot att en särskild myndighet ska inrättas. Om 

det ska skapas ett nationellt center för romska frågor så vill romerna 

istället se en lösning på som styrs av romerna själva. Skellefteå 

kommun ser ingen anledning att inte instämma i den uppfattningen. 

Därför avstyrker kommunen förslaget om en särskild myndighet för 

romska frågor. 

 

Uppgifter för ett nationellt center för romska frågor 

 

Utredningen föreslår ett antal viktiga uppgifter för den tänkta 

Myndigheten för romska frågor. 

 

Skellefteå kommun bedömer att de föreslagna uppgifterna är de som 

främst bör bli aktuella för ett nationellt center för romska frågor. Det 

bör förstås vara en självklarhet att uppgifternas utformning och 

utförande utarbetas i nära kontakt med företrädare för den romska 

minoriteten. Det motstånd mot inrättande av en särskild myndighet som 

finns hos den romska gruppen bör då innebära att andra lösningar för ett 

nationellt center blir aktuella och att det då är av avgörande betydelse 

att utvecklingen sker i nära samråd med romerna själva. 

 

Sammanfattande kommentarer 

 

Sammanfattningsvis konstaterar Skellefteå kommun att utredningen tar 

upp ett antal viktiga frågor beträffande de romska frågorna. Förslaget 

om en särskild myndighet bedöms dock vara mindre framgångsrikt med 

tanke på det motstånd mot en sådan lösning som finns inom den romska 

gruppen. Mot den bakgrunden bör andra lösningar prövas, lösningar 

som utvecklas i nära samverkan med den romska gruppen. 

Skellefteå kommun ser med intresse fram mot att delta i fortsatt 

utvecklingsarbete. 

 

SKELLEFTEÅ KOMMUN 

 

 

Lorents Burman 

Kommunstyrelsens ordförande 
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