Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2017-09-07
Forsknings-, utbildnings- och
utvecklingsavd
Sofia Kling
Tfn: 063-147622
E-post:

RS/1604/2017
Remiss av betänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att komma med synpunkter på
delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60).
Remissvaret sammanfattas nedan:


Region Jämtland Härjedalen är positiva till lagstadgade krav på mål och riktlinjer
men ser utmaningar med kravet på att genomföra kartläggningar. Utmaningarna är
dels metodologiska och dels etiska. Vi förutser behov av metodstöd och samordning.
Vi föreslår också att begreppet ”kartläggning” ses över och att det – om begreppet
kvarstår – tydliggörs att kartläggningar ska genomföras i samråd med de nationella
minoriteterna.



Vi välkomnar en tydligare informationsskyldighet och förtydligandet kring
samrådsförfarandet. I relation till det sistnämnda ser vi behov av ett utvecklat stöd
från samordningsmyndigheterna.



Vi välkomnar att utredningen lyfter barn och ungas rättigheter men menar att den
föreslagna lagändringen är för vag. Det bör tydliggöras att
förvaltningsmyndigheterna ska vinnlägga sig om att klargöra barns inställning i
relevanta frågor.



Region Jämtland Härjedalen anser att statsbidraget till landsting och regioner bör
höjas. Vi bedömer dels att kartläggningar är mer resurskrävande än vad
utredningen ger vid handen, och dels att en anpassad hälso- och sjukvård inte
kommer att utvecklas i önskad riktning utan stora arbetsinsatser. Vi föreslår
därmed att statsbidraget till landsting och regioner höjs till en nivå som möjliggör
rekrytering av en särskild samordnare, motsvarande förvaltningskommunerna.



Vi förhåller oss neutrala till förslaget om en ny myndighet. Vi vill dock lyfta behovet
av att samordningsmyndigheten stärker sin förmåga att ge stöd till landsting och
regioner i frågor som är specifika för våra verksamheter.



Region Jämtland Härjedalen ser mycket positivt på att utredningen väljer att lyfta
de nationella minoriteternas behov i hälso- och sjukvården. Vi vill dock betona att
behoven är stora och svåra att tillgodose utifrån rådande förutsättningar. Om ett
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höjt statsbidrag till landsting och regioner inte blir aktuellt föreslår vi istället att
sökbara utvecklingsanslag inrättas.


Vi välkomnar att regeringen föreslås utreda frågan om ett centrum för samisk hälsa.
Vi ser stor potential i förslaget och förordar dessutom att regeringen överväger
Region Jämtland Härjedalen som värdinstitution för en sådan etablering.



Vi uttrycker avslutningsvis vårt stöd till förslaget om ett ökat fokus på nationella
minoriteter i folkbildningen.

Ett förslag till svar har upprättats inom utvecklingsenheten. Remissen ska vara
Kulturdepartementet tillhanda senast 5 oktober varför beslutet bör justeras
omedelbart.

Regiondirektörens förslag
1. Upprättat förslag till svar på remiss av betänkandet, Nästa steg? Förslag för en
stärkt minoritetspolitik, antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Lars Eriksson
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavd

Utdrag till
Svar skickas till Kulturdepartementet
Utvecklingsstrateg

