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Förslag till beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Utredningen är en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att de nationella minoriteternas rättigheter ska stärkas.
Utredningen föreslår bland annat skyldigheter för kommun och landsting att
anta dokumenterade mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.
Vidare föreslår utredningen att uppföljning och samordning av tillämpningen
av minoritetspolitiken från statens sida måste bli bättre och att uppdraget ska
skötas av en särskild myndighet.
Region Norrbotten välkomnar en översyn av minoritetspolitiken i Sverige
och delar utredningens analys i stort. Region Norrbotten ser positivt på att
hälso- och sjukvården får ett tydligare uppdrag men anser inte att det kräver
ändringar i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Regionen ser positivt
på utredningens stöd i arbetet med Centrum för samisk hälsa och Språkcentrum för finska och meänkieli.

Ärendet
Som förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska har Region
Norrbotten varit med om att genomföra minoritetspolitiken från dess att
lagen instiftades 2010. Utredningen för fram att minoritetspolitiken inte har
fått det genomslag som var lagens intention samt att det krävs förtydliganden
i lagen gällande de grundläggande rättigheterna. 16 år efter lagens tillkomst
saknar majoritetssamhället fortfarande kunskap om nationella minoriteter,
deras historia och plats i Sverige idag. Region Norrbotten delar utredningen
uppfattning om att överföring av språk och kultur mellan generationerna,
språkrevitalisering och ungas delaktighet är viktiga aspekter för att vända
utvecklingen.
Hälso- och sjukvård
För att minoritetspolitiken ska få ett genomslag måste nationella minoriteters
rättigheter integreras bättre inom andra politikområden, till exempel inom
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Utredarens uppfattning är att de nationella minoriteternas rättigheter inte beaktas i tillräcklig utsträckning inom
hälso- och sjukvården idag. Utredaren föreslår därför att nationella minoriteter särskilt bör lyftas fram i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Hälso- och sjukvårdspersonal behöver öka sina kunskaper om nationella
minoriteters livssituation och kultur för att kravet på god vård och hälsa på
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lika villkor ska kunna uppfyllas. Region Norrbotten välkomnar ett tydligare
uppdrag för hälso- och sjukvården och införande av kunskapskrav om nationella minoriteter och deras hälsosituation samt behov i vårdutbildningar på
högskolanivå. Däremot förespråkar inte regionen en ändring av patientlagen
och hälso- och sjukvårdslagen då kraven på individuellt anpassad information i dessa lagstiftningar redan omfattar alla patientgrupper.
Språkcentrum
De samiska språkcentrumen har varit framgångsrika i arbetet med att revitalisera de samiska språken. Utredaren föreslår att liknande språkcentrum inrättas för finska och meänkieli. Om ett språkcentrum för meänkieli etableras
är regionens uppfattning att det ska finnas lokalt där språket talas, det vill
säga i Tornedalen. Inom kulturområdet för utredningen fram vikten av kulturella förebilder för att synliggöra de nationella minoritetsspråken och kulturen. Stöd till kulturskapare är ett prioriterat område i Norrbottens kulturplan. Regionen ser positivt på att fler kulturinstitutioner får uppdrag kring
nationella minoriteter och urfolket samerna.

Bilagor:
Remissyttrande
Remisskrivelse
Betänkandet SOU 2016:30

Protokollsutdrag skickas till:
Kulturdepartementet (senast den 5 oktober)
1. På papper (via post): Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm
2. Per e-post (som word- och pdf-fil):
ku.remissvar@regeringskansliet.se
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