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Hr och utveckling
Kommunstyrelsen arbetsutskott

Yttrande angående remiss ”Högre växel i minoritetspolitiken”
SOU 2020:27
Fagersta kommuns finska förvaltning kommit fram till följande yttande angående remiss
SOU 2020:27
Övergripande bedömningar och förslag. Punkt 8.2 i SOU 2020:27
Att ersätta dagens 3 delområden med 4 delmål är ett bra förslag. Det har varit otydligt vad
man vill uppnå med dessa 3 delområden. De 4 nya delmålen beskriver uppdraget bra och
ger tydliga mål vad man som förvaltningsområde skall jobba med och vad inriktningen
skall vara.
Organisering av det nationella samordnings och uppföljningsuppdraget. Punkt 8.3
i SOU 2020:27
Flera förvaltningsområden har upplevt att det inte har funnits tillräckligt med stöd eller
styrning från länsstyrelsen. Samtidigt har fler kommuner anslutit sig och blivit
förvaltningsområden och länsstyrelsen har inte fått utökade resurser för att driva
verksamheten och de har upplevt att arbetsbördan har varit stor. Nu när utredaren föreslår
att Instituetet för språk och fornminnen (ISOF) skall få ansvaret skall även resurerna
utökas. Detta välkomnas från alla håll men borde ha kommit tidigare och hade länstyrelsen
haft utökade resurser så hade uppföljningen, styrning och stödet varit bättre än den är idag.
Det som kan upplevas problematiskt med förslaget att flytta uppföljningen från
länstyrelsen i Stockholm till ISOF är att man tappar kompetensen från medarbetarna som
har jobbat med detta för länsstyrelsen. Risken finns att det tar tid att utbilda personal samt
att man tappar nätverkandet eftersom man måste skapa nya kontakter med myndigheten
och förvaltningsområdena. Det blir som en omstart och kan innebära att vissa saker tar tid
att bygga upp igen.
Det positiva med förslaget att flytta uppföljningen till ISOF är att de arbetar en del redan
med minoritetspolitiken redan via revitalisering av de olika språken och har ett befintligt
kontaktnät med minoriteterna. Det är en föruttsättning för att arbetet skall fortsätta med
samma fart som tidigare.
Det är svårt att göra en bedömning om det blir bättre om ISOF tar över uppföljningen
jämfört med om den skulle vara kvar hos länstyrelsen. Oavsett vilken myndighet som har
uppföljningsansvaret för minoritetspolitiken så måste de få tillräckligt med resurser,
möjlighet att utbilda personal samt kompetens för att klara av detta viktiga uppdrag.
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Innehållet i det minoritetspolitiska uppföljningsansvaret. Punkt 8.5 i SOU 2020:27
Detta är ett bra förslag från utredaren. Förvaltningsområden och kommuner som inte är
förvaltningsområden behöver få hjälp i detta arbete. Oftast så är det en samordnare som
jobbar själv med dessa frågor i kommuner och det är inte alltid så enkelt att nå fram i
organisationerna. Om man har en myndighet som kan vara drivande i dessa frågor och så
är chansen större att fler kommuner och förvaltningsområden jobbar likadant med detta
uppdrag.
De nationella minoriteternas roll och inflytande. Punkt 8.7 i SOU 2020:27
Minoriteternas sakkunskap är oerhört viktigt att ta tillvara på. Det finns inga som är bättre
lämpade än minoriterna själva för ge råd, tips och förslag hur arbetet skall fortgå för att vi
ska nå våra mål för uppdraget. De är själva kärnan för detta uppdrag och självklart ska de
ha inflytande över inriktningen. Oavsett om de gäller vad som skall följas upp eller vilken
inriktning vi skall ha i arbetet.
Sammanfattning
Utredarens förslag att flytta uppföljningen av minoritetspolitiken till Institutet för språk
och fornminnen (ISOF) från länsstyrelsen i Stockholm uppfattas som ett positivt förslag.
Länsstyrelsen i Stockholm har haft svårt att uppnå den nivå som behovet har varit gällande
uppföljning och stöttning kring dessa frågor. Detta har mestadels berott på att resurserna
inte har räckt till hos länsstyrelsen.
Behovet av kompetens och utbildning kring dessa frågor behöver prioriteras i ISOF
eftersom flytten innebär att erfarenhet och kunskap inte komma flytta med till ISOF från
länsstyrelsen.
Även att man formar om delområderna till delmål uppfattas positivt för att det skapar
tydlighet vad man vill med uppdraget. Det har varit svårt att veta vad som skall prioriteras
och förhoppningsvis med de nya delmålen så blir det tydligare.
Att de nationella minoriteterna får en rådgivande roll inom ISOF är ett utmärkt förslag för
det är deras kultur och språk som skall utvecklas och bevaras. Samråd med dessa grupper
är av yttersta vikt för att uppdraget skall gå åt rätt håll.
Fagersta kommuns finska förvaltningsområde ställer sig positiv till utredarens förslag och
ser att detta är ett steg i rätt riktning angående minoritetsfrågorna.
Martti Jaakkola
Samordnare/ Fagersta kommuns finska förvaltningsområde

