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Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Minnesanteckningar från öppet samråd mellan 
Sveriges fem nationella minoriteter, Region Skåne och 
Länsstyrelsen Skåne  

Datum:  2022-10-27  

Tid:  17.45-20.00  

Plats: S:t Gertrud konferens, Malmö  

Närvarande:  Utöver 11 deltagare från den romska, sverigefinska och 

judiska minoriteten deltog Magnus Lunderquist (KD), Tommy 

Krizsán, Caisa Lindfors och Anna Åkerberg från Region 

Skåne samt Martina Holmgren från Länsstyrelsen Skåne.  

 

Läget efter regionvalet  

Magnus Lunderquist (KD) hälsade alla välkomna och gav en kort 

information om det politiska läget i Region Skåne efter valet. En treklöver 

har bildats av M, KD och L med stöd av SD, där SD deltar i förhandlingarna 

kring ett gemensamt budgetförslag men i övrigt betraktas som ett 

oppositionsparti. Det nya regionfullmäktige hade sitt första möte 25/10.  

 

Nuvarande nämnder och styrelser sitter kvar på sina uppdrag året ut. Den 

12-13 december väljs nya ledamöter till nämnder och styrelser. Vid samma 

möte beslutas även om Region Skånes budget för kommande år. De största 

utmaningarna för 2023 är vårdköerna, energikrisen och inflationen. 

 

Prognosen för det ekonomiska utfallet 2022 ser bra ut, med ett förväntat 

överskott på ca 2 miljarder kronor. Det ska ställas i relation till Region 

Skånes årsbudget som är 44 miljarder kronor. Överskottet är välkommet, då 

flera stora och kostsamma investeringar väntar runt hörnet, såsom nya 

sjukhus i Helsingborg och Lund samt en omfattande tillbyggnad i Malmö. 
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Presentationsrunda  

Samrådsdeltagarna presenterade sig i tur och ordning och det visade sig att 

ungefär hälften var föreningsaktiva och hälften deltog som privatpersoner. 

De föreningar som berättade kortfattat om aktuella frågor i sina respektive 

organisationer nämnde bland annat samverkan och att engagera barn och 

unga som angelägna frågor för dem.  

 

Spelregler för samråd  

Inför samrådet hade Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne tagit fram ett 

förslag på spelregler för samråd. Förslaget hade skickats ut till dem som 

anmält sig till samrådet. En del synpunkter lyftes som exempelvis vikten av 

bra kommunikationskanaler för att nå ut brett med inbjudan till samråden. 

Något annat som framhölls var förslaget att bilda en förmötesgrupp, med 

bred representation, som åtar sig att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne 

och Region Skåne planera och formulera samråden. Deltagandet i denna 

grupp bör helst vara stabilt över en lite längre tid, exempelvis 1-2 år för att 

få en bättre kontinuitet i samrådsprocessen.  

 

Samrådet beslutade att i framtida samråd använda sig av spelreglerna och 

att Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne gör enstaka justeringar i dessa 

utifrån diskussionerna. Förslaget om en förmötesgrupp föreslogs att testas 

redan inför nästa samråd. 

 

Återkoppling från tidigare samråd  

Friluftsstrategin för Skåne 

Länsstyrelsen Skåne arbetar med att ta fram en ny friluftslivsstrategi för 

Skåne. Det finns nu ett klart remissutkast. Man är varmt välkommen att 

komma med synpunkter på utkastet. Sista dag att lämna synpunkter är den 

22 december. Remissen är sammanställd i storymappen Länsstyrelsen 

Skånes Friluftslivsplattform och finns utlagd på länsstyrelsens hemsida där 

det går att ladda ner remissdokumenten:  

Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform (lansstyrelsen.se) 

 

 

Region Skånes handlingsplan för nationella minoriteter 

Regionstyrelsen beslutade den 13 oktober att fastställa den reviderade 

handlingsplanen för nationella minoriteter 2023-2027. Man anslår även 200 

tkr årligen som stöd till detta arbete. Handlingsplanen bygger i allt 

väsentligt på samma struktur som lagstiftningen – information och kunskap, 

språk och kultur, inflytande samt antidiskriminering, men innehåller även ett 

avsnitt för att tydliggöra vilka förutsättningar som krävs för ett 

framgångsrikt arbete med frågorna. Handlingsplanen publiceras snarast på 

Region Skånes hemsida bland övriga styrande dokument för verksamheten.  
Styrande dokument - Region Skåne (skane.se) 
 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/2f5537dda8554671a9c345e7da8b1a44?item=1
https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Styrande-dokument/?highlight=styrande+dokument
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Bokstart 

På grund av pandemin har projektet Bokstart förlängts ett år. Region Skåne 

har under året haft fokus på att få den interna infrastrukturen på plats; det 

vill säga att när barnet är åtta månader ska BHV-sköterskan göra ett 

hembesök och dialogläsa för barnet. Alla åttamånadersbarn i Skåne får en 

bokgåva som Region Skåne finansierar och distribuerar via BHV vid 

hembesöket. 

 

Det är annars Kulturrådet som finansierar Bokstart och allt material är gratis 

att beställa för BHV, bibliotek och förskolor. I materialet ingår också ett 

kunskapspaket om vikten av att läsa på de nationella minoritetsspråken. 

 

Region Skåne fortsätter arbetet med Bokstart under 2023.  

Gratis beställning av Bokstartsmaterial 

Att främja nationella minoritetsspråk (bokstart.se) 

 

Nästa samråd  

Nästa öppna samråd genomförs den 30 mars kl. 17.30-20.00.  

 

Förmötet planeras till den 24 januari kl. 17.30-18.30 med möjlighet att delta 

på plats i Länsstyrelsen Skånes lokaler i Malmö eller via länk (Skype). Fem 

personer anmälde sig till förmötesgruppen. Dessa kontaktas via e-post i god 

tid innan mötet med mer information. 

 

Övrigt  

Region Skåne informerade om Skåneförslaget som är en möjlighet för alla 

intresserade att lägga förslag för att förbättra Region Skånes verksamheter. 

www.skane.se/skaneforslaget  

 

 

Vid tangenterna  

 

 

 

Martina Holmgren  

Tommy Krizsán  

Caisa Lindfors  

https://www.bokstart.se/ombokstart/bidrag-och-material/gratis-bestallning-av-bokstartsmaterial/
https://www.bokstart.se/lara/kunskapspaket/att-framja-nationella-minoritetssprak/
http://www.skane.se/skaneforslaget

