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Svar på remiss Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt samordning och
uppföljning (SOU 2020:27)
Sammanfattning – yttrande Pajala kommun
Pajala kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. Att skjuta till mer medel till
uppföljningsmyndigheterna ger myndigheterna en stärkt roll för minoritetspolitiken.
Språket och kulturen har större chans att överleva. Kommunen anser även att det är
positivt att det skall bli tydligare samordning med de nya uppföljningsmyndigheterna.

8.3 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens
uppdrag
Pajala kommun anser att det är fördelaktigt om Institutet för språk och folkminnen,
ISOF, tar över myndighetsuppdragen. Särskilt när det gäller beaktande av att allt är
samlat på ett och samma ställe.
Däremot kan det vara tidskrävande att komma igång för en ny myndighet vilket kan
drabba kommunerna negativt. Andra aspekter som bör tas i beaktande är lokaliseringen
av myndigheten. Myndigheten hade likväl kunnat vara belägen i Tornedalen och
Malmfälten då språkkompetensen redan finns här. Myndighetsutövningen kan skötas
digitalt i nutidens samhälle.

8.5.8 Fördela statsbidrag
För det första måste det tillsättas mer resurser att utbilda lärare inom
minoritetsspråken. Idag finns det svårigheter för många kommuner att hitta lärare som
behärskar språken.
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För det andra finns det ett behov av medel för att ta fram fler läroböcker på exempelvis
minoritetsspråket meänkieli. Just nu finns det endast en lärobok som används i de
flesta årskurserna samt på universiteten. För att bevara språken krävs alltså utbildade
lärare inom minoritetsspråken och ordentligt kursmaterial för elever. Därefter krävs
även resurser till att utbilda personal inom vård och omsorgsyrken.

Pajala den: …………………………
………………………………..
Ulrica Hammarström
Kommunalråd
Pajala kommun
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