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§ 159 

Svar på remiss från Kulturdepartementet av Långsiktighet och stadga i 

arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 

(KS/2019:355) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen antar svaret på remissen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en 

myndighet för romska frågor. 
 

2. Svaret skickas till Kulturdepartementet. 
 

_____ 

 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Utredningens uppdrag 

Kommunen har mottagit en förfrågan från Kulturdepartementet att svara på en remiss av 

departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor 

(Ds 2019:15) 
 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. I 

uppdraget har ingått att föreslå vilka specifika uppgifter centret ska ha med tydliga avgränsningar 

mot andra berörda myndigheters verksamhet samt utreda hur romskt deltagande och inflytande i 

förhållande till centrets uppgifter kan säkerställas. Det har även ingått att undersöka om centret kan 

inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur. Enligt uppdragsbeskrivningen ska 

utredningen särskilt beakta förslagen (SOU 2016:44) som lämnats av Kommissionen mot 

antiziganism. 
 

Utredningen föreslår 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. 
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Den nya myndigheten ska driva verksamheten i nära kontakt med minoriteten romer, säkerställa en 

lokal förankring av verksamheten och att verksamheten når en lämplig geografisk spridning. 
 

Myndigheten för romska frågor ska  

 

• initiera, främja och stödja åtgärder för att öka minoriteten romers egenmakt och inflytande, 

vari det ligger ett särskilt ansvar att stärka kvinnors samt barns och ungas egenmakt och 

inflytande, 

• bidra till den fortsatta utvecklingen av det romska civilsamhället genom att genomföra 

olika insatser, 

• återkommande anordna en landsomfattande sammankomst där minoriteten romers 

organisationer, aktivister och andra sakkunniga från och företrädare för minoriteten kan 

mötas och diskutera för minoriteten viktiga frågor, 

• synliggöra, samla och sprida kunskap samt verka för att metoder utvecklas för att motverka 

den antiziganism och diskriminering som minoriteten romer utsätts för och den påverkan 

som historisk rasism och diskriminering för med sig, 

• samla och medverka till att levandegöra och sprida kunskap om minoriteten romers kultur, 

språk och historia samt skapa en kunskapsbank över minoriteten romers kultur, språk och 

historia, samt 

• främja högtidlighållande av centrala högtidsdagar för minoriteten romer. 
 

 

 

Svar på remiss 
 

Det är tydligt att nuvarande strukturer inte möter regeringens ambitioner och mänskliga rättigheter 

inte tillgodoses (för minoriteten romer). Huruvida det bästa sättet att nå en förbättring är att inrätta 

en nämndmyndighet under en värdmyndighet har kommunen svårt att bedöma.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Remissvaret innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 

 

Barnrättsperspektivet 

 

Barnrättsperspektivet gynnas av att fokus på Nationella minoriteter förstärks.  
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Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar svaret på remissen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en 

myndighet för romska frågor. 
 

2. Svaret skickas till Kulturdepartementet. 
 

 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsen 

 

Enligt förslag. 
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Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

 

 

Beslutsunderlag 

 

- Länk till departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet 

för romska frågor (Ds 2019:15),  

 

https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-ds-201915-langsiktighet-och-stadga-i-arbetet-framat---en-myndighet-for-romska-fragor/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-ds-201915-langsiktighet-och-stadga-i-arbetet-framat---en-myndighet-for-romska-fragor/
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Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

 

 

Beslutsunderlag 

 

- Länk till departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet 

för romska frågor (Ds 2019:15),  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/ds-201915/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/07/ds-201915/
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