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Kulturdepartementets remiss Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en 
myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 

 

Inledande synpunkter  

Utredningen belyser på ett sakligt och trovärdigt sätt olika möjliga sätt att organisera 
myndigheten och dess arbete. Flertalet av övervägandena berör främst myndighetens eget 
arbete eller arbetet på den nationella nivån. Trollhättans Stads yttrande avser främst de 
förslag som till viss mån berör kommunernas arbete. 

Synpunkter på några av förslagen 

Förslag 4.3 Myndigheten för romska frågor ska driva verksamheten i nära kontakt med den 
nationella minoriteten romer, säkerställa en lokal förankring av verksamheten och att 
verksamheten når en lämplig geografisk spridning. 

Trollhättans Stad välkomnar särskilt uppdraget att säkerställa en lokal förankring av 
verksamheten. Erfarenheten visar att kopplingen mellan kommunen och det lokala 
föreningslivet många gånger är skör och de modeller som med statligt stöd utarbetats bl a i 
Malmö och Göteborg (Romskt informations- och kunskapscenter) kan komma att utgöra 
positiva modeller för att leda arbetet framåt. 
 

Förslag 4.9 Myndigheten för romska frågor ska initiera, främja och stödja åtgärder för att 
öka minoriteten romers egenmakt och inflytande. I det ligger ett särskilt ansvar att stärka 
kvinnors samt barns och ungas egenmakt och inflytande. Myndigheten för romska frågor ska 
ha ett rådgivande organ till vilket kvinnor från minoriteten, och lämpliga sakkunniga, knyts. 

Trollhättans Stad ser positivt på förslaget att särskilt lyfta fram kvinnor, barn och unga i fråga 
om minoritetens egenmakt och inflytande. 

Förslag 4.9.1 Myndigheten för romska frågor ska bidra till den fortsatta utvecklingen av det 
romska civilsamhället genom att genomföra olika insatser. 
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Trollhättans Stad ser positivt på uppdraget – och delar utredningens analys kring romska 
civilsamhällets organisering – som inte sällan dåligt stämmer in på bidrags-och 
samrådsregler och kanske snarare utgör nätverk än föreningar. De insatser som 
myndigheten kan tänkas genomföra bör därför utformas på ett sådant sätt att formella 
hinder kan ersättas med ett mer pragmatiskt sätt att närma sig minoriteten och dess 
organisering. 
 

4.10.2 Myndigheten för romska frågor ska samla och sprida kunskap om antiziganism, 
diskriminering och utsatthet som riktas mot minoriteten romer med utgångspunkt i forskning 
eller beprövad erfarenhet. 

Trollhättans Stad är positiv till förslaget och välkomnar möjligheten att få tillgång till kunskap 
byggd på fakta, speciellt då kunskapen om minoriteten romer ofta är bristfällig och byggd på 
fördomar, är det viktigt att få tillgång till vederhäftiga fakta. 
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