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Hur har samrådsförfarandet utvecklats?
• Vi startade med att kartlägga behov tillsammans med den
sverigefinska minoriteten
• Utifrån behovsbilden tog Region Skåne fram en aktivitetsplan utifrån
de tre delmålen i minoritetspolitiken – planen följs upp och
utvecklas
• Fortsatt med att ta fram spelregler för samråden - vad ska hända
innan, under och efter mötena
• Initierat öppna förmöten för att tillsammans med minoriteten sätta
agendan för samråden
• Utvecklat informations- och kontaktvägar
• Deltar i Malmö stads samråd med den sverigefinska minoriteten

Viktiga principer för samrådsprocessen
• Delaktighet
• Behovsbaserat
• Politiken närvarande
• Spelregler
• Planering och uppföljning av aktivitetsplan

• Transparens och öppenhet
• Prestigelöshet
• Generositet

Vad har samverkan resulterat i utöver gemensamt
samrådsförfarande?
• Samverkan kring regionala konferenser med fokus på
kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte

• Samarbete kring firandet av Finlands 100 års
jubileum
• Samarbete kring projektet Romska platser som ett
sätt att synliggöra svenska romer
• Inlett arbete med att undersöka möjligheten att på
regional nivå samordna samråd med fler nationella
minoriteter.
• Gemensamt samråd med samtliga nationella
minoriteter kring den nya regionala kulturplanen
2021-2024

Lärdomar och rekommendationer
•

Minoritetens rättigheter i fokus

•

Utgångspunkt är att samverkan ökar vår beredskap och kapacitet att infria nationella minoriteters rättigheter

•

Samverkan är att växa i sig själv, i sin egen verksamhet och tillsammans med andra.

•

Vi erbjuder en väg in och förenklar kontakten med den regionala nivån

•

Arbeta med interna strukturer för att få gehör för frågan

•

Tydlig resurstilldelning och särskilda uppdrag som har ledningens stöd

•

Viktigt att vara…
•
•
•
•
•
•

Transparent
Utvecklingsbenägen
Prestigelös
Flexibel
Professionell
Lösningsfokuserad

Tack för er uppmärksamhet!
caisa.lindfors@skane.se - Region Skåne
martina.holmgren@lansstyrelsen.se - Länsstyrelsen Skåne

