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Långsiktighet och stadga i arbetet framåt-en myndighet för romska frågor.
Remissyttrande
HSN 801-2019
Sammanfattning
Region Västerbotten har erbjudits möjlighet att lämna remissyttrande på departementsskrivelsen
Långsiktighet och stadga framåt- en myndighet för romska frågor.
Utredningen har haft i uppdrag att närmare utreda hur ett nationellt center för romska frågor kan
inrättas. Det har också ingått att föreslå vilka uppgifter centret ska ha med tydliga avgränsningar
mot andra berörda myndigheters verksamhet samt utreda hur romskt deltagande och inflytande i
förhållande till centret kan säkerställas. Slutligen även att undersöka om centret kan inrättas inom
ramen för befintlig myndighetsstruktur. Utredningen föreslår att en ny nämndmyndighet för romska
frågor ska inrättas, vid en värdmyndighet. Det bedöms att den nya myndighetens anslag ska uppgå
till minst 20 miljoner kronor per år.
Förslag till yttrande har tagits fram. I yttrandet framgår det att Region Västerbotten instämmer i
bedömningen att det behövs fler åtgärder för att den nationella minoriteten ska få en förbättrad
livssituation. Vidare förordas att man samordnar den de romska nationella uppdragen med de
nationella minoritetsuppdragen. Med tanke på de stora antalet statliga myndigheter bör man
återigen överväga möjligheten att det skulle kunna ske inom befintlig myndighetsstruktur.
Förslag till beslut
Yttrandet fastställs enligt förslag XXX
Bedömda resultat och konsekvenser
Besksriv tex konsekvenser för patienter, medborgare, medarbetare och/eller verksamhet samt
ekonomiska aspekter/risker/konsekvenser. Om det är möjligt, redovisa statistik uppdelat på
kvinnor/flickor och män/pojkar och hur beslutet påverkar olika grupper ur ett hållbart, jämställt och
jämlikt perspektiv.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Hänvisa till om ett tidigare beslut berörs/ersätts.
Resurser och finansiering
Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.
Bilagor
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som
ska fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar mm
Beslut expedieras till
Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.

