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Skolverket har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. Skolverket 
välkomnar utredningens förslag om en myndighet för romska frågor och tillstyrker 
förslagen 4.2, 4.3, 4.5 4.7, 4.8 och samtliga under 4.9, 4.10 respektive 4.11. Skolver-
ket lämnar i tillägg kommentarer till några av förslagen.  

Till punkt 4.6 menar Skolverket att det är rimligt att avvakta med beslutet om värd-
myndighet för Myndigheten för romska frågor tills utredningen Samordning, ut-
veckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (dir. 2018:86, 2019:7) redo-
visat sitt uppdrag. Beslut om inrättandet av Myndigheten för romska frågor bör då 
dröja tills beslut fattats om Myndigheten för minoritetsfrågor. 

4.3 Romskt inflytande och delaktighet säkerställs  

Skolverket tillstyrker förslaget och vill tillfoga att det i myndighetens instruktion el-
ler regleringsbrev bör framgå att myndigheten ska arbeta i enlighet med minoritets-
politikens områden samt regeringens minoritetspolitiska strategi.  

4.4. Myndigheten för romska frågor – nämndmyndighet under värd-
myndighet  

Utredningen delar Kommissionen mot antiziganisms (SOU 2016:44) förslag att 
myndigheten ska vara en nämndmyndighet och ligga under en värdmyndighet. Ut-
redningen menar att det absolut tyngsta skälet för att välja formen nämndmyndig-
het är att den kollektiva beslutsformen är en garant för inflytande och delaktighet 
för minoriteten romer. Om så kan ske inom ramen för den valda ledningsformen 
har Skolverket inga synpunkter på förslaget. Skolverket vill dock betona att förut-
sättningar för att välja en nämndmyndighet som ledningsform är att ett kollektivt 
beslutsfattande är nödvändigt och att myndighetens uppgifter är väl avgränsande. 
(Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, prop. 2009/10:175. bet. 
2009/10: FiU38, rskr. 2009/10:315). Dessa förutsättningar bör också vägas in i be-
slutsprocessen gällande ledningsform för myndigheten för romska frågor.  
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4.6 Värdmyndighet för Myndigheten för romska frågor 

Utredningen bedömer att Diskrimineringsombudsmannen, Forum för levande 
historia och den föreslagna nya Myndigheten för minoritetsfrågor är särskilt lämp-
liga som värdmyndigheter för myndigheten för romska frågor. Skolverket noterar 
att utredningen Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspo-
litik (dir. 2018:86, 2019:7) har fått förlängd utredningstid senast till den 29 april 
2020. Skolverket saknar därmed underlag för att kunna yttra sig om Myndigheten 
för minoritetsfrågor och menar att det är rimligt att avvakta med beslutet om värd-
myndighet tills frågan är färdigutredd.    

4.9 Initiera, främja och stödja åtgärder för att öka egenmakt och in-
flytande 

Skolverket tillstyrker och ställer sig bakom förslaget att myndigheten för romska 
frågor ges ett särskilt ansvar att stärka romska kvinnors, barns och ungas egenmakt 
och inflytande. Myndigheten ska i likhet med andra förvaltningsmyndigheter inte-
grera ett jämställdhetsperspektiv i relevanta delar av sina verksamheter. Skolverket 
tillstyrker också förslaget om att ett rådgivande organ bestående av lämpliga sak-
kunniga knyts till myndigheten. 

5 Kostnadsberäkning och konsekvensanalys 

Skolverket har inga synpunkter på kostnadsberäkningen och konsekvensanalysen. 
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