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Remissvar på Utredning om uppföljning av minoritetspolitiken (SOU
2020:27)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget remissvar överlämna stadsledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse
Sammanfattning
Solna stad har beretts möjlighet att yttra sig över regeringens utredning Utredning om
uppföljning av minoritetspolitiken. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå
hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska
organiseras. Utredningen föreslår att uppdraget som samordnande myndighet för samtliga
officiella nationella minoriteter, utom samerna, flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län till
Institutet för språk och folkminnen (Isof). Sametingets renodlas till att bevaka frågor som rör
samiska rättigheter och samiska språkets utveckling inom minoritetspolitiken. Det
minoritetspolitiska uppföljningssystemet förbättras genom att tre delområden ändras till fyra
delmål och det föreslås att regeringen utvecklar en särskild styrstrategi för sina myndigheter –
minoritetspolitisk integrering.
Eftersom Solna stad är förvaltningsområde för finska, har stadsledningsförvaltningen
fokuserat på de delar av utredningen som berör kommunerna.
Stadsledningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om hur samordning av
minoritetspolitiken organiseras. Förslaget tydliggör det stöd som kommunen kan förvänta sig
av uppföljningsmyndigheten, vilket underlättar det fortsatta arbetet enligt
minoritetslagstiftningen. Det skapar troligtvis förutsättningar för ett bättre stöd för
verksamheterna, än vad som är fallet idag, vilket är nödvändigt.
Förslaget om att kommuner och regioner kommer att behöva utveckla de egna
uppföljningssystemen med fler uppgifter och mer detaljerade uppgifter än de som lämnas i
exempelvis Kolada avstyrks. Utredningens egna bedömning är att den faktiska mängden
uppgifter som behöver rapporteras av kommunerna kommer att kunna öka den administrativa
bördan och det är inte acceptabelt.
Stadsledningsförvaltningen förutsätter att eventuella merkostnader som kan tänkas uppstå till
följd av utredningen och resultaten av densamma kompenseras av staten i enlighet med
finansieringsprincipen.

SID 2 (2)

Handlingar
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-09.
Utredning om uppföljning av minoritetspolitiken (SOU 2020:27)
Anders Offerlind
Förvaltningschef

Tina Finnäs
Minoritetssamordnare

