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Yrkande angående – D, M, L, KD Yrkande - Nedläggning av Romano Center i 
Väst och förstärkning av Resursteam heder 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med Nämnden för 
demokrati- och medborgarservice, avveckla Romska rådet.  
 

2. I övrigt bifalles yrkandet från M, L, KD och D 

Yrkandet 
Romska rådet har kommit till vägs ände. I Göteborgs stads arbete med 
jämställdhet lyfts minoritetsgruppen romer där problem om jämställdhet inte 
kunnat identifieras rent kvantitativt inom gruppen. Nu står vi med flertalet insatser 
för minoriteten som till och med gett upphov till ett flertal händelser av 
diskriminering inom gruppen. I Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023 läser vi: 

”I Hälsa på lika villkor ställs frågan om personer tillhör en nationell minoritet och 
vilken. Sverige har fem nationella minoriteter, samer, tornedalingar, judar, 
sverigefinnar och romer. Här är dock urvalet så lågt att det inte går att använda 
på Göteborgsnivå. Det är också ojämnt fördelat på grund av olika grad av 
marginalisering mellan olika nationella minoriteter. Exempelvis är urvalet för 
romer mycket lågt eller obefintligt.” 

Det vill säga: det är inte ens är mätbart än att förstå om situationen blir bättre för 
minoritetsgruppen eller inte med de satsningar som Göteborgs stad gör. Eller om 
satsningarna är av den natur att kunna främja jämställdhet. 

Det finns flera skäl till att Romska rådets roll blivit kontraproduktiv. Rådet har 
bland annat tackat nej till att vara behjälplig som remissinstans i arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck samt Göteborgs Stads plan mot våld i nära 
relationer.  

Romska rådet har en ordförande som inte bor i Göteborg, denna lever i en helt 
annan stad, Romska rådet har heller inga representanter under 40, vilket blir 
märkligt när rådet säger sig vilja göra skillnad för unga romer som växer upp 
idag. Sverigedemokraterna finner i dagsläget nyttan med rådet i Göteborg 
obefintlig. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2023-03-17 
 

 
 
 
 
Ärende nr: 2.1.18 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående – Nedläggning av Romano 
Center i Väst och förstärkning av Resursteam 
heder 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med Nämnden för demokrati- och 

medborgarservice, avveckla Romano Center i Väst. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och utvärdera Göteborgs Stads råd för den 

nationella minoriteten romer fortsatta funktion som forum för samråd och dialog.  
3. Kommunstyrelsen, tillsammans med Nämnden för demokrati- och medborgarservice, 

får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan samråda och arbeta systematiskt och 
långsiktigt hållbart för romers rättigheter i Göteborgs Stad. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan Socialnämnderna, förstärka 
respektive Resursteam heder med budgetposterna från Romano Center i Väst. 

Yrkandet 
Demokrati, öppenhet och transparens, kvinnors rättigheter, individens frihet, trygghet och 
nolltolerans mot alla former av hedersförtryck är grundläggande värderingar för våra 
partier. I media har det på senare tid avslöjats hur kommunanställda på Romano Center i 
Väst, en verksamhet som ska erbjuda romer stöd om deras rättigheter och möjligheter 
samt arbeta för att öka romers förtroende för svenska myndigheter, varit inblandade i 
allvarliga händelser som är helt oförenliga med Göteborgs Stads värdegrund. 

Anställda har bl.a. deltagit i parallella rättegångar, så kallade romani kris. Andra anställda 
har vittnat öppet på sociala medier i får vad som benämnas som ett typexempel på 
hederskultur och personer som arbetat med romsk inkludering för Göteborgs Stad har 
tidigare begått allvarliga brott mot samhällets mest utsatta. Konsekvenserna av 
förhållandena beskrivna i granskningen skadar förtroendet för Romano Center i Väst, 
staden i sin helhet och i förlängningen demokratin. Än värre är de skador som enskilda 
individer och minoriteten romer åsamkats. Minoriteten romer är en väldigt utsatt grupp 
och har utsatts både för övergrepp och förtryck i Sverige historiskt. Göteborgs Stad ska 
verka för inkludering och för att stärka minoritetens romers rättigheter. Att fortsätta 
upprätthålla en verksamhet som ger motsatt effekt än det ursprungliga syftet och som i 
stället missgynnar minoriteten romer som kollektiv är dock varken acceptabelt eller i 
längden hållbart. Staden behöver därför ta nya grepp. Vi vill att Kommunstyrelsen, i 
samverkan med Nämnden för demokrati- och medborgarservice, avvecklar Romano 
Center i Väst.  

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer har visat sig vara oförmögna 
och ovilliga att ta till sig de allvarliga problem som har framkommit i medias 
granskningar. Uppgifter tolkas felaktigt som kollektiva påhopp på grupperna. Vi ser att 
rådet har svårt att fylla sin funktion och föreslår därför att det utreds och utvärderas. Vi 
vill också att Kommunstyrelsen utreder hur Göteborgs Stad på bättre sätt kan samråda 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2023-03-15 

D, M, L, KD 
Nytt ärende 
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och arbeta systematiskt och långsiktigt hållbart för romers rättigheter i Göteborgs Stad. 
När Romano Center i Väst läggs ner kan ekonomiska resurser frigöras och användas till 
att förstärka respektive Resursteam heder hos socialförvaltningarna. 
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