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Kunskapsstyrning för socialtjänsten Kulturdepartementet 
Pär Alexandersson ku.remissvar@regeringskansliet.se 
par.alexandersson@socialstyrelsen.se 

Svar på remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet 
och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska 
frågor (Ds 2019:15) 

Ert diarienummer: Ku2019/01349/CSM 

Socialstyrelsen delar utredningens bedömning att det behövs ökad stadga och 
långsiktighet i arbetet för romers rättigheter i Sverige och välkomnar förslag som 
kan främja detta. Förslaget om en myndighet för romska frågor är dock utformat 
så att Socialstyrelsen inte kan bedöma hur en sådan myndighet konkret skulle 
uppmärksamma frågor om romers rättigheter till hälsa, social omsorg och trygg-
het. Dessa frågor nämns särskilt i regeringens strategi för romsk inkludering och 
rör Socialstyrelsens ansvarsområden. Av förslagen i promemorian framgår inte 
heller vilken roll den föreslagna myndigheten ska ha i styrningen av arbetet med 
strategin för romsk inkludering och i samordningen, utvecklingen och uppfölj-
ningen av minoritetspolitiken. 

Mot den bakgrunden avstår Socialstyrelsen från att i dagsläget ta ställning till 
förslaget att inrätta en myndighet med den inriktning och de uppgifter som före-
slås i promemorian. I enlighet med vad som anges i remissen ger Socialstyrelsen 
i stället vissa synpunkter på förslagen och materialet i promemorian som kan be-
aktas i samlad form tillsammans med remissutfallet från den pågående utred-
ningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspoli-
tik. 

Socialstyrelsen vill peka på vikten av att den samlade analysen och bedöm-
ningen av dessa förslag även beaktar de rekommendationer som Statskontoret 
lämnade 2018 i sin utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering. 
Ett annat underlag som behöver uppmärksammas i det fortsatta arbetet är prome-
morian om en nationell institution för mänskliga rättigheter (Ds 2019:4) som ny-
ligen har remissbehandlats. Socialstyrelsen har tillstyrkt förslaget om en sådan 
nationell institution. 

Vissa synpunkter på förslagen och materialet i promemorian 
Socialstyrelsen konstaterar att utredningen enbart prövat möjligheten att en ny 
myndighet för nationella minoriteter skulle vara värdmyndighet för myndigheten 
för romska frågor. Alternativet att arbetet med romska frågor kan vara en del av 
de ordinarie uppgifterna för en myndighet för nationella minoriteter diskuteras 
inte i promemorian. Socialstyrelsen utgår från att regeringen fördjupar och kom-
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pletterar utredningens analys av alternativa lösningar på den punkten om en så-
dan myndighet blir aktuell. Ett annat alternativ som inte heller analyseras i pro-
memorian är om den nu föreslagna nationella institutionen för mänskliga rättig-
heter skulle kunna ha romska frågor som en del av sitt arbete eller vara 
värdmyndighet för en myndighet för romska frågor. 

Socialstyrelsen är positiv till utredningens definition av långsiktiga positiva för-
ändringar när det gäller romers rättigheter som "mätbara" och till att det behövs 
särskilda insatser för att följa och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet. 
Socialstyrelsen vill dock framhålla att det till stor del saknas både underlag och 
metoder för att ta fram resultat av insatser för romsk inkludering. Att utveckla 
arbetssätt och metoder för att följa upp och utvärdera insatser för romsk inklude-
ring hör till de utvecklingsområdena som behöver uppmärksammas mer i det 
fortsatta arbetet för romsk inkludering. Sådana arbetssätt och metoder ska givet-
vis vara utformade så att de inte på något sätt handlar om etnisk registrering eller 
kan uppfattas göra det. 

Socialstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på remissen. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Jenny Rehnman. Föredra-
gande har varit utredaren Pär Alexandersson. 
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