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Yttrande över slutbetänkandet Nästa steg? Del 2
(SOU 2017:88) (Ku2017/02410/DISK)
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet Nästa
steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88). Vårt yttrande är
begränsat till kapitel 4 i utredningen.
Region Jämtland Härjedalen bekräftar behovet av data på både nationell och
lokal nivå och uppskattar förslaget med frivilliga verktyg för att möjliggöra
systematiska utvärderingar och jämförelser (4.4). Vi ser behov av samtliga typer av
data som utredningen tar upp: jämlikhetsdata, behovskartläggningar och
implementeringsdata. På grund av att datainsamling som rör nationella minoriteter är etiskt
och metodologiskt utmanande uppskattar vi förslaget att uppföljningsmyndigheterna får i
uppdrag att tillsammans med SKL ta fram metodstöd.
Region Jämtland Härjedalen välkomnar att utredningen uppmärksammar
behovet av förbättrade beslutsunderlag. Vi delar bedömningen (4.5.1) att en
permanent funktion, med uppdrag att arbeta långsiktigt med frågor som rör datainsamling
och förbättrade kunskapsunderlag, behöver inrättas. Vi vill i sammanhanget särskilt lyfta
behovet av hälsodata. Utredningens delbetänkande redogjorde för de nationella
minoriteternas upplevelse av en sämre hälsa och vård än majoritetsbefolkningen. För att
säkerställa att det folkhälsoarbete som bedrivs är jämlikt, och säkra en jämlik vård för de
nationella minoriteterna, behövs någon form av underlag som beskriver de nationella
minoriteternas hälsa liksom indikatorer som kan beskriva en utveckling. Detta förutsätter
sådan långsiktighet som bara en permanent funktion kan åstadkomma. Norge förefaller ha
kommit en bit på väg vad gäller detta, framför allt genom den så kallade Saminor-studien.
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