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Remissyttrande dnr Ku2020/01170/CSM
Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och
uppföljning (SOU 2020:27)
Arvidsjaurs kommun har varit samisk förvaltningskommun sedan reformen infördes
2010 och arbetat med frågorna om det samiska språket utifrån gällande lagstiftning.
Kommunen är befolkningsmässigt liten men geografiskt sett stor till sin yta vilket
innebär vissa utmaningar med tillgång till kommunal service och inrättningar.
Befolkningen bor till stor del i tätorten och består av en stor del äldre. Den samiska
befolkningen i Arvidsjaurs kommun har sedan länge haft en negativ utveckling av
det samiska språket och många kan inte sedan flera generationer sitt modersmål
vilket gör att man inte kan överföra språket inom familjen. Geografiskt sett är
kommunen i umesamiskt område och språket är en mycket hotat varieté i nuläget
med väldigt få talare. I kommunen talas även flera andra varietéer av samiska främst
genom inflyttning av samer från andra delar av landet och genom ingifte. Alla dessa
har genom nuvarande lagstiftning samma rätt till barnomsorg, äldreomsorg,
modersmålsundervisning och offentlig service på sitt eget språk.
Det finns ett enormt stor behov av kraftfulla insatser för att kunna arbete effektivt
med revitalisering av samiska inom de samiska förvaltningsområdena eftersom det
finns kommuner där samiska nästan helt har försvunnit som talspråk sedan
generationer och hotar utrota vissa varietéer helt och hållet. Arvidsjaur är en av dem.
Till detta krävs förskolelärare, lärare och annan personal inom förskola och skola
som har adekvat utbildning inom samiska och har samisk kulturkompetens. Staten
måste driva detta arbete mycket kraftfullare och ge universitet i uppdrag att
genomföra utbildningar t.ex. på distans för att kunna locka fler att utbilda sig och
även använda modern metodik som möjliggör effektiv revitaliseringsarbete.
Arvidsjaurs kommun har synpunkter på vissa av förslagen som finns i utredningen,
vi redovisar våra synpunkter vid kommentarerna till de rubriker vi valt lyfta:
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Förslag gällande 8.5.9 Ansvaret för webbplatsen minoritet.se
Kommentar: Vi ställer oss frågande till att Institutet för språk och folkminnen
(ISOF) ska överta ansvaret för webbplatsen minoritet.se från Sametinget.
Webbplatsen har fungerat väldigt väl under den nuvarande ordningen och vi anser att
det kan vidareutvecklas positiv inom den organisation den nu tillhör. Eftersom ISOF
redan övertar Länsstyrelsen i Stockholms uppgifter kommer de vara upptagna med
att utveckla sitt arbete som uppföljningsmyndighet och att då ytterligare ge ISOF en
arbetsuppgift kommer inte gagna webbsidans utveckling.
Arvidsjaurs kommun har inga andra synpunkter på förslaget till strategi. Vi anser att
de övriga förslagen kommer gynna minoritetslagstiftningen och gagna revitalisering
av de samiska språken. Vi tror att ISOF och Sametinget kommer att klara sina
uppgifter väl som samordnare, utvecklare och uppföljningsmyndighet.
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