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Remissvar ang SOU 2017: 47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa 

Ert diarienummer S2017/03553/FS 

 
Sverigefinländarnas delegation (nedan delegationen) har med intresse tagit del av 

rubricerade betänkandet.                                                                                          

 

Delegationen konstaterar att slutbetänkandet ger en gedigen beskrivning och analys av 

socialpolitiken.  

Vi delar Kommissionens slutsats ”att det krävs ett envetet, tålmodigt och ett aldrig 

avstannande arbete för att åstadkomma mer likvärdiga förutsättningar, och därmed också 

mer jämlika villkor och förhållanden, för människor i olika sociala skikt och grupper.”  

 

Delegationen är positiv till Kommissions överväganden om den önskvärda inriktningen på 

politiken och förslag för mer jämlika villkor och möjligheter inom de identifierade 

målområdena: 1) det tidiga livet, 2) kompetenser, kunskaper och utbildning, 3) arbete, 

arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 4) inkomster och försörjningsmöjligheter,  

5) boende och närmiljö, 6) levnadsvanor samt 7) kontroll, inflytande och delaktigheter.  

 

Delegationen instämmer med Kommissionens uppfattning om att utöver åtgärder direkt 

riktade mot dessa centrala livsområden, och en jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård, behövs åtgärder för en mer strategisk styrning, uppföljning och utvärdering. 

Vi delar kommissionens resonemang om: 

1)offentliga verksamheter bör ha medborgarnas behov och intressen i centrum och arbeta 

med jämlikhets- och likvärdighetsperspektiv, 

2) vikten av ett sektorsövergripande angreppssätt, där olika perspektiv hanteras och där 

samverkan och ansvarsfördelning sker effektivt 

3) finansiering och arbetssätt med fokus på förebyggande, långsiktighet och metodutveckling 

samt 

4) ett kunskapsbaserat arbete med bättre uppföljning, utvärdering, forskning och dialog. 

 

Delegationen tillstyrker inrättandet av Råd för en god och jämlik hälsa med uppgift att 

främja forskning, utvärdering och en tätare dialog mellan forskning, politik och profession. 

Rådet skulle fungera som en oberoende rådgivare åt regeringen i frågor om en god och 

jämlik hälsa bl a genom att en löpande dialog med berörda departement. 



Delegationen instämmer med Kommissionens bedömningar av konsekvenser i vissa fall i 

avsnitt 6.3 och tillstyrker förslagen. 

 

För mera jämlik hälsa för nationella minoriteter vill Delegationen framhålla följande 

förutsättningar som är i linje med slutbetänkandet: 

 

- minoritetspolitiken behöver inkluderas inom andra politikområden, 

- dialog och samverkan mellan olika departement sinsemellan och med SKL behöver 

intensifieras 

- sverigefinnars hälsa ska följas upp kontinuerligt 

- likvärdighetsperspektivet implementeras i all offentlig verksamhet d v s att 

samhällets service formas utifrån nationella minoriteters behov, t ex finskspråkig 

service inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst. Detta förutsätter ändrad 

personalpolitik hos olika huvudmän innebärande att kunskaper i minoritetsspråk 

och – kultur är meriterande. 
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