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Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-09-22

§ 68
Remissvar på delbetänkandet Nästa steg? - Förslag för en
stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60
Diarienummer RHK 2017-00722
Beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen antar
förslaget till remissyttrande på delbetänkandet ”Nästa steg? – Förslag för
en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Kulturdepartementet har bett Västra Götalandsregionen (VGR) att lämna
synpunkter på delbetänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik” (SOU 2017:60). Det är kommittén för mänskliga rättigheter
som berett ärendet. VGR delar bedömningen om att minoritetspolitiken inte får bli
ett eget ”stuprör” utan att den måste integreras med andra politikområden. Det
finns en risk att den utvecklas till ett stuprör om kommuner och landsting
förväntas upprätta separata planer och att dessa ska följas upp av en ny
myndighet. VGR ställer sig bakom bedömningen om att det behövs mer kunskap
om de fem nationella minoriteterna, om kvinnor och mäns olika förutsättningar
samt vikten av att satsa på barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
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Skickas till

Kommittén för mänskliga rättigheters beslut skickas till:
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Regionstyrelsens beslut skickas till:
 Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm
 ku.remissvar@regeringskansliet.se
 Kulturnämnden för kännedom, kultur@vgregion.se
 Kommittén för mänskliga rättigheter, rattighet@vgregion.se, för
kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Protokoll från kommittén för mänskliga rättigheter, 2017-09-22

Närvaro vid § 68, Remissvar på delbetänkandet Nästa
steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60
Paragrafen justerades omedelbart.
Genomgång av ärendet klockan 10.50–10.55
Beslut 14.30–14.50
Beslutande
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Övriga närvarande
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