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Jämlikhetskommissionen har analyserat ojämlikheten i Sverige och dess
konsekvenser. Med bakgrund av analysen har kommissionen i uppdrag att föreslå
åtgärder för att öka jämlikheten och samtidigt stärka landets ekonomiska
tillväxtpotential.
Åtgärderna berör flertalet viktiga välfärdsområden och ansvarsområden för SKRs
medlemmar. Det är därför beklagligt att, trots att ett stort antal myndigheter och
ideella organisationer (inklusive Svenskt Näringsliv, LO och TCO) har ingått i
kommissionens referensgrupp har varken SKR, någon region eller kommun erbjudits
att bidra med kunskap och erfarenhet i referensgruppen.
SKR instämmer i huvudslutsatsen att Sverige behöver göra en stor investering i
utbildning för att förbättra integrationen. Genom att stärka arbetskraftens kompetens
kan vi samtidigt lösa den demografiska utmaningen i form av stora rekryteringsbehov
som så många regioner och kommuner står inför - särskilt inom vård, skola och
omsorg.
Samtidigt som flera av förslagen känns igen från till exempel tidigare utredningar
leder kommissionens breda ansats av förklarliga skäl till att många bedömningar,
rekommendationer och förslag är beroende av vidare kartläggningar - och i flera fall
nya utredningar - för fortsatt hantering. SKR väljer därför att avvakta att kommentera
dessa förslag, och istället hantera dem vid senare tillfälle enligt gängse
beredningspraxis.
SKR vill dock varna för de delar där kommissionen pekar på att ökad jämlikhet ska
uppnås genom statlig styrning. Genom ett flernivåstyre, där kommuner och regioner
har möjlighet att efter lokala förutsättningar och lokal kännedom kan forma välfärden
har Sverige länge varit ett land med hög sammanhållning. Jämlik och lik är inte
synonymer. En viktig faktor för jämlikhet är den kommunala självstyrelsen.
Självstyrelsen värnar demokratin. Medborgarna har rätt att ha närhet till sina
förtroendevalda, och en kontinuerlig dialog kring hur verksamhet bäst utformas lokalt
och regionalt. Det framgångsrika Sverige byggs lokalt - så även jämlikhet.
Det finns självklart ett behov av fördjupad dialog mellan de olika nivåerna, men den
måste ske med respekt för ansvar och roller. Flernivåstyre med en stark kommunal
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självstyrelse har visat att det går att kombinera en hög ekonomisk tillväxt med ett högt
mått av jämlikhet.
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