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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ställer sig huvudsakligen positiv till de förslag utredningen lägger fram i
betänkandet gällande förtydligande av samordnings- och uppföljningsuppdraget för samtliga
minoriteter och minoritetsspråk. Kommunstyrelsen ser de möjligheter till förstärkt stöd och
kunskapshöjande insatser, som utredningen bedömer att de nya formerna för samordning
och uppföljning skulle innebära, som väldigt värdefulla för det fortsatta arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter på kommunal nivå. Kommunstyrelsen bedömer dock att
det är nödvändigt för regeringen att besluta om andra för området relevanta utredningar, så
som inrättande av en myndighet för romska frågor, språkcentrum för nationella minoriteter
och en nationell institution för mänskliga rättigheter, innan de beslutar om hur ansvaret för
samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras i sin helhet.
Yttrande

Kommunstyrelsen ställer sig huvudsakligen positiv till de förslag utredningen lägger fram i
betänkandet gällande förtydligande av samordnings- och uppföljningsuppdraget för samtliga
minoriteter och minoritetsspråk. Särskilt kan utredningens förslag om en struktur för ökad
samverkan mellan myndigheter, regioner och kommuner, för att tillsammans ta steg framåt i
minoritetsarbetet, lyftas fram en insats som kommunstyrelsen ställer sig positiv till. Kommunstyrelsen delar också utredningens bedömning att den nuvarande organiseringen av styrningen av minoritetspolitiken samt utveckling, samordning och uppföljning av denna inte
fullt ut gett det genomslag som regeringen avsett. Detta har i sin tur bland annat lett till otillräcklig kunskap om de svenska nationella minoriteterna och deras särskilda lagstadgade rättigheter i samhället. Nedan följer kommunstyrelsens övriga överväganden gällande utredningens förslag.
Att Institutet för språk och folkminnen föreslås få uppdraget som central uppföljande och
samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer (inklusive ar-
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betet med strategin för romsk inkludering), sverigefinnar och tornedalingar samt de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, ser kommunstyrelsen å
ena sidan som ett ändamålsenligt och bra förslag. Å andra sidan bedömer kommunstyrelsen
att utredningens förslag är problematiskt utifrån det faktum att regeringen inte tydligt har
aviserat om man avser att gå vidare med förslaget om en särskild romsk myndighet eller inte.
Malmö stad har redan i samband med sitt remissvar gällande utredningen Långsiktighet och
stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) lyft fram att staden ställer sig
positiv till att inrätta en myndighet för romska frågor. Kommunstyrelsen ser det därför som
nödvändigt för regeringen att besluta om detta och andra relevanta utredningar, så som
språkcentrum för nationella minoriteter och en nationell institution för mänskliga rättigheter,
innan de beslutar om hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras i sin helhet.
Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt positiv till att Sametingets roll inom samordnings- och
uppföljningsuppdraget renodlas till att bevaka frågor som rör samiska rättigheter och samiska språkets utveckling inom minoritetspolitiken. Att Institutet för språk och folkminnen
föreslås överta ansvaret för webbplatsen minoritet.se från Sametinget, bedömer kommunstyrelsen kan bidra till att förstärka samordningen och främjandet av minoritetspolitiken om det
i praktiken betyder att resurser tillskjuts arbetet med webbplatsen. Minoritet.se har redan under Sametingets huvudmannaskap, underlättat omvärldsbevakningen och samlat värdefull information inom minoritetsområdet.
Att de för samordning och uppföljning ansvariga myndigheterna ska utgå från ett rättighetsperspektiv är något som kommunstyrelsen ser positivt på. Kommunstyrelsen delar också utredningens bedömning om att ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär ett förändrat förhållnings- och arbetssätt inom ramen för uppföljningen och främjandet av minoritetspolitiken.
Kommunstyrelsen ser också utredningens förslag, att både Institutet för språk och folkminnen och Sametinget ska verka för ökad kunskap om de nationella minoriteterna och deras
rättigheter som en viktig del i det fortsatta arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.
Förslaget om att inrätta ett särskilt rådgivande organ för samordnings- och uppföljningsansvaret – ett råd – vid Institutet för språk och folkminnen, är något som kommunstyrelsen
bedömer är i linje med de nationella minoriteternas lagstadgade rättigheter gällande inflytande och delaktighet. Att rådet enligt förslaget ska bestå av minst fyra och högst nio ledamöter som utses av myndigheten, kan dock enligt kommunstyrelsen ses problematiskt då det
finns risk att detta begränsar minoritetsgruppernas delaktighet i stort. Kommunstyrelsen ser
att utökade möjligheter till inflytande och delaktighet skulle behöva säkerställas i det fortsatta
arbetet med det minoritetspolitiska uppföljnings- och samordningsuppdraget. Det tilltänkta
rådet skulle med fördel kunna kompletteras med en samrådsstruktur som underlättar för
samordnings- och uppföljningsmyndigheterna att få in behov och önskemål i en bredare
bemärkelse från minoritetsgrupperna.
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Gällande konsekvenser för kommuner av utredningens förslag om förbättrad samordning
och uppföljning av minoritetspolitiken, delar kommunstyrelsen utredningens bedömning att
förslaget inte bör innebära några nya åtaganden eller skyldigheter för kommuner. Tvärtom
ser kommunstyrelsen utifrån betänkandets slutsatser att minskade resurser på sikt kommer
att behöva tillföras vissa insatser, såsom t.ex. framtagande av eget informationsmaterial och
metodstöd. För förvaltningsområdenas del leder detta till att statsbidrag kan utnyttjas på ett
mer effektivt sätt. Kommunstyrelsen ser de möjligheter till förstärkt stöd och kunskapshöjande insatser, som utredningen bedömer att de nya formerna för samordning och uppföljning skulle innebära, som väldigt värdefulla för det fortsatta arbetet med de nationella
minoriteternas rättigheter på kommunal nivå.
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