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Svar på remiss av betänkandet Högre växel i
minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
(SOU 2020:27)
Sammanfattning
Region Dalarna har givits möjlighet att lämna remissvar på slutbetänkandet
Högre växel i minoritetspolitiken SOU 2020:27. Region Dalarna tillstyrker
förslaget och ser positivt på en stärkt samordning och uppföljning, men vill
särskilt betona nedanstående i förslaget gällande:
•

•
•

•

Delmål som ersätter de tidigare delområdena, med tydligare koppling
till Sveriges internationella åtagande om nationella minoriteter och
mänskliga rättigheter samt ett möjliggörande av tydligare vägledning
för regioner och kommuner.
En strategi för minoritetspolitisk integrering, som syftar till att
långsiktigt integrera minoritetsperspektivet samt bidra med metodstöd
till regioner och kommuner.
Överlåtelsen av uppföljningsuppdraget kring minoriteterna
sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer till Institutet för språk och
folkminnen (Isof), som har specifik kultur- och språkkompetens
gällande dessa. Isof kan bidra med relevant kunskap och stöd till
regioner och kommuner, liksom Sametinget redan gör kring urfolket
samerna.
En stärkt främjande- och samordningsinsats för att säkerställa full
respekt för de nationella minoriteternas rättigheter samt för att
effektivisera och tillgängliggöra resurser. Regionerna och
kommunerna har ett fortsatt behov av stöd och samordning kring
kunskapshöjande och synliggörande insatser, informationsmaterial
samt metod- och nätverksstöd.

Kapitel 8 - Utredningens förslag
8.2.1 - 8.2.2 Region Dalarna delar utredningens bedömning att
delområdena inte är fullt ut ändamålsenliga och tillstyrker förslaget om att
minoritetspolitikens tre delområden ska ersättas med delmålen frihet från
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diskriminering, inflytande och delaktighet, kulturell identitet och levande
minoritetsspråk.
8.2.3 Region Dalarna tillstryker förslaget om att regeringen ska utveckla en
strategi för minoritetspolitisk integrering, som kan bidra till ett långsiktigt
minoritetsperspektiv i det ordinarie beslutsfattandet, samt riktlinjer till
uppföljningsmyndigheterna att bidra med metodstöd till regioner och
kommuner. Region Dalarna ser vikten av att integrera och koppla
minoritetsområdet till exempelvis hållbarhet och mänskliga rättigheter.
8.3.4 Region Dalarna tillstyrker att Institutet för språk och folkminnen (Isof)
blir ny uppföljningsmyndighet gällande sverigefinnar, judar, tornedalingar
och romer. Region Dalarna ser positivt på den kulturkompetens och den
fördjupade kunskapen som Isof besitter. Detta behövs för att kunna vara ett
relevant stöd samt även kunna bidra till att dessa minoritetsgrupper
företräds på ett adekvat sätt, liksom Sametinget redan gör för urfolket
samerna. Isof bedöms dock i dagsläget ha begränsad kompetens i
regionala frågor och därför vill Region Dalarna poängtera vikten av att Isof
får resurser att sätta sig in i regionens breda spektra av frågor som rör allt
från kultur till hälso- och sjukvård.
8.5.5 Region Dalarna tillstyrker att uppföljningsmyndigheterna ska verka för
ökad kunskap och förståelse för de nationella minoriteterna. I och med att
den bristande kunskapen om nationella minoriteterna är så omfattande i
samhället, ser Region Dalarna behov av nationell samverkan för att kunna
förverkliga minoritetsrättigheterna. Region Dalarna förordar liksom
utredningen, att uppföljningsmyndigheterna samverkar med relevanta
myndigheter för att nå olika målgrupper exempelvis Socialstyrelsen när det
gäller hälso- och sjukvården.
8.5.6 Region Dalarna tillstyrker att Institutet för språk och folkminnen ska
tillhandahålla en struktur för samt främja samverkan, nätverkande och
erfarenhetsutbyten mellan aktörer såsom statliga myndigheter, regioner och
kommuner.
8.5.7 Region Dalarna tillstyrker att Institutet för språk och folkminnen och
Sametinget ska bistå med kunskapshöjande och synliggörande insatser,
framtagande och översättningar av informationsmaterial, rådgivning,
metodstöd och utbildning till kommuner, regioner och andra myndigheter.
Region Dalarna understryker att det krävs en effektiv resursanvändning för
att kunna utveckla minoritetsområdet, där detta område skall samsas med
många olika perspektiv.
8.5.11 Region Dalarna tillstyrker förslaget om en utvecklad rapportering och
uppföljning, men konstaterar liksom utredningen att det är en komplex
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uppgift att rapportera tvärsektoriella frågor. Region Dalarna anser därför att
det är av högsta vikt att nogsamt utreda hur rapporteringen ska bli relevant
och ändamålsenlig.
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Ulf Berg
Regionstyrelsens ordförande

