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Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitikenStärkt samordning och uppföljning (SOU2020:27)
Region Skåne har beretts möjlighet att besvara remiss Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning (SOU2020:27).
Bakgrund
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras samt
hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. Utredningen
konstaterar att arbetet med samordningen och uppföljningen har inneburit en rad
utmaningar och att uppföljningsmyndigheternas uppdrag är otydligt. Detta gör
det svårt för såväl de offentliga aktörerna som för de berörda minoriteterna att
veta vad de kan förvänta sig av uppföljningsmyndigheterna och vem som ska
axla en aktiv och pådrivande roll i arbetet. Ambitionen med ett mer systematiskt
och rättighetsbaserat arbetssätt i arbetet med minoritetspolitiken ställer även
krav på ett förändrat förhållnings- och arbetssätt, där de nationella minoriteternas görs mer delaktiga.

Region Skånes hållning
Region Skåne ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag om hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras framöver samt hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet samtiAF79-D0AD-144A-6B9B-AB69B1378E63:8F62BFF1-466B-3241-B17B-78F5CC16E89B
digt kan förbättras.
Region Skåne avstår dock från att lämna yttrande kring utredningens förslag att
regeringen ska utveckla och använda sig av en särskild styrstrategi i sin myndighetsstyrning – minoritetspolitisk integrering som ett internt arbetssätt – där utvalda myndigheter ges i uppdrag att arbeta med att långsiktigt integrera ett minoritetsperspektiv i det ordinarie beslutsfattandet inom organisationen.
Mot bakgrund av att utredningen konstaterar att genomförandet i många kommuner och regioner har gått mycket långsamt och att ambitionerna i minoritets-
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lagen har fått begränsat genomslag samt att minoritetsfrågor tenderar att hanteras som projekt med tidsbegränsad finansiering och därmed utanför ordinarie
verksamhet, vill Region Skåne särskilt framhålla följande:
Det är angeläget att uppföljningsmyndigheterna aktivt utvecklar sin stödjande
roll och utifrån dagens goda kunskapsläge med erfarenheter från förändringsarbete inom minoritetspolitiken på ett tydligare sätt slår fast vilka förutsättningar
som är absolut nödvändiga lokalt, regionalt och centralt för att förverkliga de
nationella målen samt därigenom säkrar att ineffektiva arbetssätt avvecklas.
En fortsatt dålig utväxling på insatta resurser riskerar annars att få allvarliga
konsekvenser ur flera perspektiv – en svag arbetstillfredsställelse hos nyckelpersoner i arbetet och sänkt tillit bland berörda minoritetsgrupper.
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