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Remissvar på betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken
Ekonomistyrningsverket (ESV) svarar på remissen av betänkandet Högre växel i
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) inom vår
uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av den statliga
verksamheten. ESV avgränsar sitt remissvar till statlig resultatstyrning, finansiell
styrning och konsekvensutredning vid regelgivning.
ESV avstår från att ha synpunkter på det sakliga innehållet när det gäller förslagen
om att regeringen ska använda mål (8.2.2) och strategi (8.2.3) i
myndighetsstyrningen inom minoritetspolitiken. ESV vill dock peka på regeringens
ställningstagande att bryta ner övergripande mål i en rationell kedja av delmål har
inte visat sig möjligt eller meningsfullt.1 ESV vill också hänvisa till tidigare
remissvar om Samiskt språkcentrum2 där ESV nämnde komplikationen för
Sametinget att styras av mål dels från regeringen dels från Sametinget (från
plenum).
ESV tycker förslagen om: att myndigheter ska samverka (8.5.6), att utveckla den
periodiska uppföljningen (8.5.11) samt att utvärdera eventuellt genomförande av
förslagen (8.8.4) är bra som ett led i att utveckla en effektiv ekonomisk styrning i
staten.
ESV har tidigare yttrat sig om finansiering i remissvaret om Samiskt språkcentrum.
Där nämnde ESV att finansiering med sakanslag kan medföra att lönekostnaderna
på sikt urholkar den del som ska gå till andra kostnader i verksamheten.
ESV har medverkat i utredningen genom samråd och då fört fram att de mål som
formuleras för ett område inte behöver vara snäva utan kan formuleras
övergripande och följas upp med exempelvis indikatorer. ESV förde även fram att
styrningen borde utgå från helhetssyn och en analys av vad som möjliggör
respektive hindrar måluppfyllelse. Med utgångspunkt i en sådan analys kan
styrningen ta hänsyn till hur olika verksamheter behöver samverka för att målen
ska kunna uppnås. I linje med detta borde även uppföljningen utformas och
genomföras på ett sätt som fångar helheten. Ett exempel på hur detta kan göras,
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som fördes fram i samrådet, är genom relationella effektmått som binder samman
olika myndigheters verksamheter.3
ESV vill nämna att konsekvensutredningen om minoritets egenmakt (9.3) och
Sametinget som uppföljningsmyndighet (9.5.1) inte tydligt behandlar förslagens
påverkan på urfolkens självbestämmande.
Utöver det ovan angivna avstår ESV från att lämna synpunkter på förslagen eller
på materialet i övrigt.
I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Utredare Tomas Kjerf har
varit föredragande.
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