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 Datum Vår beteckning 
 2019-10-15 Dnr 009100-2019 
 

  
Kulturdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

Ds 2019:15 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - 
en myndighet för romska frågor 
(Ku2019/01349/CSM) 
 
Att aktivt och kraftfullt motverka antiziganism är av största vikt. Försäkringskassan 
är dock tveksam till om det är effektivt och ändamålsenligt att inrätta och starta upp 
denna typ av specialistmyndighet istället för att arbeta med frågorna i de befintliga 
strukturerna. 
 
I övrigt har Försäkringskassan inte några synpunkter på förslaget. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av 
verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller och 
verksamhetsutvecklare Tove Lidman, den senare som föredragande. 
 
 
Mikael Westberg 
 

 
 
 
Tove Lidman 
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