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Svar på remiss av slutbetänkandet Nästa steg? Del 2.
Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har remitterats slutbetänkandet av utredningen om en
stärkt minoritetspolitik.
Yttrandet begränsar sig till att kommentera kap.4, som beskriver behovet av
förbättrade beslutsunderlag inom det minoritetspolitiska området. Yttrandet
bekräftar detta behov och understryker särskilt behovet av hälsodata, i syfte att mer
effektivt kunna styra mot en jämlik hälso- och sjukvård för de nationella
minoriteterna. Yttrandet instämmer i utredningens bedömning att en permanent
funktion med uppdrag att förbättra fakta- och beslutsunderlag, inrättas. Yttrandet
bekräftar också behovet av metodstöd för datainsamling på lokal nivå.
Betänkandet omfattar också följande frågor:
- Ska finlandssvenskarna erkännas status som nationell minoritet? Utredningen
bedömer att finlandssvenskarna inte bör få status som nationell minoritet.
Bedömningen baseras på att det inte går att belägga närvaron av en, i förhållande
till majoritetssvensk kultur, väsentligt annorlunda finlandssvensk kultur före år
1900. Detta är ett av kriterierna för att erkännas status som nationell minoritet.
- Ska Sverige utöka sina åtaganden enligt den europeiska språkstadgan?
Utredningen föreslår ökade åtaganden inom förskola, grund- och gymnasieskola,
samt högre utbildning. Utredningen föreslår också ökade åtaganden i relation till
tillhandahållande av förvaltningstexter, översättning av kulturella verk, information
om Sverige till utlandet, liksom konsumentinformation. Slutligen föreslås ökade
åtaganden inom public service. Ökade åtaganden inom vård och omsorg bedöms
kräva en särskild kartläggning av behov och möjligheter, vilket inte omfattas av
utredningen. Utredningen föreslår därmed inga ökade åtaganden inom vård och
omsorg.
- Övriga frågor som regeringen bör beakta. Kapitlet omfattar immateriellt kulturarv,
namnlagen, nordiskt samarbete samt urfolksfrågor. Det sistnämnda handlar om
förekomsten av fler urfolk inom Sveriges gränser, samt bedömningen att
urfolkspolitik och minoritetspolitik bör hållas isär.
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Ett förslag till svar har upprättats inom utvecklingsavdelningen. Remissen ska vara
besvarad senast 6 mars. Paragrafen bör därför justeras omedelbart.

Regiondirektörens förslag
1. Upprättat förslag till svar på remiss av slutbetänkandet Nästa steg? Del 2.
Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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