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Kommunstyrelsen
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2020-09-22
08:15 - 13:35 (mötet ajournerades kl. 12:15-13:15)
Högtomta, sammanträdesrummet
Se sidan 2
Anne Persson
Kommunkontoret, 2020-09-28
73-93

Sekreterare
Linda Höglin
Ordförande
Linda-Marie Anttila

Hans Larsson (§ 79)

Justerare
Anne Persson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
2020-09-22
73-93
2020-09-29
2020-10-21
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Linda Höglin, sekreterare
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Ledamöter
Linda-Marie Anttila
Hans Larsson
Samuel Gonzalez

(S)
(C)
(V)

Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande

Daniel Johansson
Tiina Kauppi
Torbjörn Nordström
Arne Evertsson
Anne Persson
Anders Björk
Margon Johansen

(S)
(S)
(L)
(L)
(HOP)
(HOP)
(SD)

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tjänstgörande ersättare
Annika Sjögren
Carina Halfvars
Mari Rasjö
Torbjörn Jansson
Kenneth Axling
Kenneth Axling
Jakob Staland

(KD)
(V)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)

Ersätter
Ziita Eriksson
Samuel Gonzalez
Linda-Marie Anttila
Daniel Johansson
Hans Larsson
Anders Björk
Hans Larsson

Ersättare
Kenneth Axling
Carina Halfvars
Charlie Ahlholm

(S)
(V)
(SD)

Övriga närvarande
Jonatan Alamo Block
Linda Höglin
Yuval Chulati

Justerare

Kommentar
Ej § 79 pga jäv
Digitalt via länk. Ej §§
73-78, 80
Ej § 79 pga jäv

Ej §§ 87-93

Kommentar
§§ 73-78, 80
§ 79
§ 79
§§ 82-86
§§ 87-93
§§ 87-93

Kommentar
Ej § 79 pga jäv
§§ 79, 81-93

Uppdrag/Ansvar
Kommunchef
Kanslichef
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Kommentar

§§ 73-86
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Yttrande gällande remiss av slutbetänkandet ”Högre växel i
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning” (SOU
2020:27)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt egna.

Ärende
Hofors kommun är en av 244 remissinstanser till betänkandet Högre växel i
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27).
Den 23 augusti 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att analysera
nuvarande uppföljningssystem för minoritetspolitiken samt lämna förslag på hur ansvaret
för samordning, uppföljning och utveckling ska organiseras. Uppdraget innefattade även
att föreslå på vilka sätt uppföljningen av minoritetspolitiken kan förbättras.
Samordnings- och uppföljningsansvaret för minoritetspolitiken har sedan 2010 legat hos
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Trots flera viktiga insatser som fört arbetet med
minoritetspolitiken framåt framhåller utredningen att det finns brister i
uppföljningsarbetet som bland annat beror på ett otydligt uppdrag och bristande resurser.
Utredningen menar att uppföljningsuppdraget bör tydliggöras, utvecklas och bli mer
strategiskt. Några av förslagen som lämnas för att uppnå detta är att ändra regeringens
nuvarande tre delområden till fyra delmål som ska användas för styrning och uppföljning av
minoritetspolitiken. Vidare föreslår utredningen att regeringen ska utveckla och använda
sig av en särskild styrstrategi – minoritetspolitisk integrering. Detta innebär att
myndigheter kan få i uppdrag att integrera ett minoritetsperspektiv i det ordinarie
beslutsfattandet. Detta ska ske med stöd av uppföljningsmyndigheten som bistår med
rådgivning och utveckling av metodstöd.
Utrednigen föreslår även att samordnings och uppföljningsuppdraget, för de nationella
minoriteterna; sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar samt de nationella
minoritetsspråken; finska, jiddisch, romani chib och meänkieli, flyttas från Länsstyrelsen i
Stockholm till Institutet för språk och folkminnen (ISOF). ISOF arbetar redan med bland
annat språkvård och fördelar ut statsbidrag för revitalisering av de nationella
minoritetsspråken. Utredningen menar att det är fördelaktigt för det fortsatta arbetet att
samla ihop flera frågor som rör nationella minoriteter till samma myndighet, då arbetet
exempelvis blir mer ändamålsenligt och det ökar förutsättningarna att bygga upp
sakkunskap inom området. ISOF och Sametinget ska utifrån ett rättighetsperspektiv vara
drivande i arbetet och bidra till en strategisk, systematisk och långsiktig styrning och verka
för samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer. De ska

Justerare

Utdragsbestyrkande
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även sätta sig in i och förmedla de nationella minoriteternas situation, utveckla en
rapporteringsstuktur samt bistå med rådgivning, metodstöd och utbildning.
Hofors kommuns yttrande
Hofors kommun ser positivt på de förslag som föreslås och då särskilt de förslag som gäller
tydliggörande av målstrukturer, utveckling av en ändamålsenlig uppföljning samt utveckling
av metodstöd. Metodstöd är dessutom något som Hofors kommun efterfrågat i tidigare
remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Jenny Hammar, samordnare 2020-08-25
Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)
KSAU 2020-09-08/§ 63

Expedieras
Akten
Kulturdepartementet
Regeringskansliet
Samordnare finsk förvaltning

Justerare

Utdragsbestyrkande

