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Stärkt samordning och uppföljning.
Slutbetänkande av Utredningen om uppföljning av
minoritetspolitiken
Folkhälsomyndigheten delar utredningens analys att ansvaret för uppföljning,
samordning och organisering av minoritetspolitiken behöver förstärkas och bli
mycket tydligare genom ökad kunskap om nationella minoriteter och en mer
ändamålsenlig organisering av samordnings- och uppföljningsarbetet. En ny
organisatorisk ordning kan innebära att regeringens intentioner med arbetet
omkring minoritetsgrupperna kraftsamlas och tydliggörs.
•

Folkhälsomyndigheten saknar i utredningen utvecklingsförslag som kan
leda till att minska ojämlikhet i hälsa i minoritetsgrupperna. Vi menar att
ett särskilt delmål för minska ojämlikhet bör införas i minoritetspolitiken.

•

Vi anser att förslaget om minoritetspolitisk integrering (8.2.3) behöver
utvecklas. Diskrimineringsgrunderna har flera gemensamma nämnare för
exempelvis hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och det kan därför
finnas skäl för att arbeta med diskrimineringsgrunderna samlat.

Folkhälsomyndighetens kommentarer
Jämlikhet i hälsa
I Agenda 2030 finns en central princip att ingen ska lämnas utanför vilket för
Folkhälsomyndigheten innebär att arbeta mot ojämlikhet i hälsa på olika nivåer i
samhället – från det lokala till det globala. Hälsan är inte jämnt fördelad mellan
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olika grupper i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter har direkt koppling
till flera mål och delmål i Agenda 2030, bland annat mål tre om god hälsa och
välbefinnande, mål fyra om god utbildning för alla och mål tio om minskad
ojämlikhet.
Folkhälsomyndigheten delar inte utredningens tolkning (s.215) att ett särskilt
delmål för ojämlikhet inte bör införas i minoritetspolitiken Vi anser att
hälsofrämjande insatser för de nationella minoriteterna med målet att uppnå
jämlika livsvillkor jämfört med som majoritetsbefolkningen, är av stor betydelse.
Vi menar att det finns behov av utvecklingsarbeten omkring metoder om hur
minoritetsgrupperna bäst kan nås för att till exempel kunna följa hälsosituation men
även uppföljning i andra avseenden.
Uppföljningsmyndigheter
Folkhälsomyndigheten delar utredningens beskrivning att nuvarande
uppföljningsmyndigheters uppdrag omkring nationella minoriteter är otydligt. Vi
ser dock en farhåga att en organisatorisk förflyttning från nuvarande
uppföljningsmyndigheter riskerar att sakkompetens och värdefulla erfarenheter av
ett mångårigt arbete med minoritetsgrupperna går förlorat. Det är av stor betydelse
för en lyckad organisatorisk förflyttning att de uppföljningsmyndigheter som
hittills haft uppföljningsuppdraget är delaktiga med sina erfarenheter i
organisationsförändringen. Även andra myndigheter med uppdrag i form av
exempelvis uppgifter i regleringsbrev bör vara delaktiga i uppbyggnaden av en ny
organisation omkring samråds- och uppföljningsarbetet i minoritetspolitiken.
Folkhälsomyndigheten vill betona att en organisatorisk flytt av uppföljnings- och
samordningsuppdraget innebär att Institutet för språk och fornminnen, ISoF,
behöver bredda sin organisation och verksamhet markant från att innehålla frågor
om minoritetsspråk till att omfatta minoritetspolitikens alla olika sektorsområden.
Vid en organisatorisk förflyttning till ISoF krävs ett nytt namn på myndigheten då
en stor del av ISoF:s verksamhet kommer att bli det nationella uppföljnings- och
samordningsuppdraget omkring nationella minoriteter.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Anders Tegnell och tf. enhetschefen Malin
Kark deltagit. Utredaren Karin Junehag Källman har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
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