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Remissyttrande: Högre växel i
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och
uppföljning (SOU 2020:27)
Arbetsförmedlingen har beretts möjlighet att lämna svar på ovanstående
remiss och lämnar härmed sitt yttrande.

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen har i huvudsak inget att erinra mot utredningens
bedömningar och förslag.
Arbetsförmedlingen vill särskilt betona vikten av att företrädare för
samtliga nationella minoriteter ställer sig positiva till förändringar i hur
ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av
minoritetspolitiken ska organiseras, för att genomförandet ska kunna
bidra till att säkerställa mänskliga rättigheter för de nationella
minoriteterna.

Generella synpunkter
Arbetsförmedlingen delar bedömningen att det behövs kraftfulla
åtgärder för att säkerställa de nationella minoriteternas åtnjutande av
sina rättigheter. Arbetsförmedlingen instämmer i bedömningen att
minoritetspolitikens tre delområden bör ersättas med fyra delmål, för att
det tydligare ska framgå vilka slutliga effekter som ska uppnås.
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I linje med utredningens bedömning anser Arbetsförmedlingen att
genomförandet av minoritetspolitiken behöver präglas av systematik,
långsiktighet och en kontinuerlig tvärsektoriell samverkan, samt främja
effektivitet och enhetlighet. Centralt i det minoritetspolitiska arbetet är
att genomförandet genomsyras av ett rättighetsperspektiv.
Arbetsförmedlingen vill understryka betydelsen av att det offentliga
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erbjuder faktiska möjligheter till inflytande och delaktighet och att det
minoritetspolitiska arbetet integreras i ordinarie verksamhet.
Arbetsförmedlingen delar utredningens bedömning att webbplatsen
minoritet.se är ett viktigt verktyg i det fortsatta främjandearbetet och att
den behöver vidareutvecklas. Arbetsförmedlingen anser att det är av vikt
att även tillgängliggöra material som främjar genomförandet av
minoritetspolitiken på minoritetsspråken.
Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens förslag att med nogsamhet
och stor återhållsamhet följa upp offentliga verksamheter utifrån
kontinuerliga bedömningar av vilket informations- och analysbehov som
finns på årsbasis respektive längre intervall (avsnitt 6.6).
Arbetsförmedlingen vill samtidigt understryka betydelsen av att
regeringen belyser konsekvenserna av den uppföljning som föreslås och
att det sker med beaktande av den forskning som finns inom området om
negativa konsekvenser av en omfattande granskning.

Arbetsförmedlingens ställningstagande till utredningens förslag
Arbetsförmedlingens har följande kommentarer och synpunkter till
utredningens bedömningar och förslag. Numreringen och rubrikerna
nedan utgår från kapitelindelningen i betänkandet.
Kapitel 8.2.2 Förslag till fyra delmål
Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens föreslagna delmål.
Arbetsförmedlingen anser att delmålen förtydligar de slutliga effekter
som genomförandet av minoritetspolitiken ska bidra till att förverkliga,
vilket kan ge vägledning och underlätta den egna myndighetens
planering och uppföljning av verksamheten.
Kapitel 8.2.3 Minoritetspolitisk integrering
Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot utredningens förslag att
regeringen ska utveckla och använda sig av en särskild styrstrategi i sin
myndighetsstyrning, förutsatt att denna avgränsas till
minoritetspolitikens områden. Jämställdhetspolitiken, till skillnad från
minoritetspolitiken, spänner över samtliga områden och hela
befolkningen, och kan följas upp genom statistik. Arbetsförmedlingen
anser att det är en omväg att minoritetspolitiken införlivas i allt
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen. Ett
införlivande av ett rättighetsbaserat arbetssätt skulle istället tydliggöra
det allmännas ansvar för att motverka diskriminering samt respektera,
skydda och uppfylla innehållet i de rättigheter som aktualiseras i den
egna verksamheten, vilket kan bidra till att identifiera och åtgärda
eventuella skillnader för de nationella minoriteterna.
Arbetsförmedlingen anser att detta bör kompletteras med en avgränsad
strategisk styrning inom minoritetspolitikens specifika områden, för att
säkerställa de nationella minoriteternas åtnjutande av sina rättigheter.
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Kapitel 8.3.4 Institutet för språk och folkminnen ska överta
länsstyrelsens uppdrag
Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot förslaget att Institutet för
språk och folkminnen ska överta Länsstyrelsens uppdrag som
uppföljande och samordnande myndighet. Det är samtidigt av vikt att det
finns en bred uppslutning bland företrädare för de nationella
minoriteterna, för att verksamheten ska kunna bidra till att tillförsäkra
mänskliga rättigheter för de nationella minoriteterna.
8.5.2 Övergripande syfte med uppdraget
Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget att uppföljningsmyndigheterna
utifrån ett rättighetsperspektiv ska vara pådrivande, stödjande och
samlande vid genomförandet av minoritetspolitiken, samt bidra till en
strategisk och långsiktig styrning av politiken och en integrering av de
nationella minoriteternas rättigheter inom berörda sektorer.
8.5.6 Främja samverkan
Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens förslag att
uppföljningsmyndigheten ska tillhandahålla en struktur för, och i övrigt
främja, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter,
kommuner, regioner och andra aktörer. Arbetsförmedlingen vill
samtidigt betona vikten av att formen för samråden utvecklas, för att
samråden ska kunna bidra till ett reellt inflytande och att långsiktigt
integrera ett minoritetsperspektiv i berörda aktörers ordinarie
verksamhet.
8.7 De nationella minoriteternas roll och inflytande
Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot förslaget om att ett
rådgivande organ för samordnings- och uppföljningsansvaret inrättas,
förutsatt att detta innebär ett reellt inflytande för de nationella
minoriteterna i fråga om utformning av uppföljningen av
minoritetspolitiken. Arbetsförmedlingen vill betona vikten av att
företrädare för berörda nationella minoriteter ställer sig positiva till
förslaget.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Lars Lööw
överdirektör
Sanja Nezirevic
Kvalificerad handläggare
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Beslut i ärendet har fattats av överdirektör Lars Lööw. Ärendet har
författats av Cecilia Viltre och föredragits av Sanja Nezirevic,
kvalificerade handläggare, enheten Hitta jobb, avdelningen
Arbetssökande Samordning och uppföljning. Övriga som deltagit i den
slutliga handläggningen är Maria Kindahl, biträdande VO direktör och
Margareta Mörtsell, enhetschef, enheten Hitta jobb.

