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Yttrande över betänkandet ”Högre växel i minoritetspolitiken
– Stärkt samordning och uppföljning”, SOU 2020:27
Boverkets ställningstagande
Boverket avstyrker förslaget att flytta över det nationella ansvaret för samordning och uppföljning av minoritetspolitiken till Institutet för språk och folkminnen (Isof). Boverket ser en risk att den viktiga frågan om minoritetsgruppernas
förutsättningar att delta på jämlika villkor inom alla samhällsområden inte får
tillräcklig fokus, främst mot bakgrund av att Isof saknar erfarenhet av att arbeta
utifrån ett sådant brett perspektiv. Särskilt för minoritetsgruppen romer finns en
utbredd diskriminering på bland annat bostadsmarknaden och det är därför viktigt att insatserna för denna grupp utgår från ett brett samhällsperspektiv.
Boverkets synpunkter
Avsnitt 8.2.2

Boverket anser att ett särskilt delmål om jämlikhet skulle ge bättre förutsättningar att arbeta med de strukturer som hindrar minoritetsgrupper från att delta
på jämlika villkor i samhället. Boverket ser det emellertid som ett övergripande
perspektiv som bör genomsyra hela arbetet, och föreslår därför att det inte ska
utgöra ytterligare ett delmål. Jämlikhetsperspektivet skulle istället kunna förstärkas under delmål 1: Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling, alternativt lyftas fram som en övergripande målsättning inom politikområdet. Boverket ser gärna att man samtidigt lyfter fram betydelsen av att insatser görs utifrån att individer är subjekt som kan påverka och förändra sin
egen situation snarare än att de är objekt för insatser.
Övrigt

Boverket har sedan 2016 haft särskilda uppdrag inom regeringens strategi för
romsk inkludering och har under det arbetet samlat på sig värdefulla erfarenheter, inte minst med koppling till bostadsmarknaden. Myndigheten bidrar
gärna med denna kunskap när minoritetspolitiken ska ges högre prioritet och
utvecklas.
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I detta ärende har stf. generaldirektör Yvonne Svensson beslutat och signerat
beslutet elektroniskt. Expert Helene Bogren har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också stf. rättschef Anette Martinsson, avdelningschef
Göran Persson och tf. enhetschef Magnus Jacobsson deltagit.
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