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Yttrande över betänkandet "Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning" SOU 2020:27
Ks/2020:297 000
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet i SOU
2020:27 "Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och
uppföljning". Enligt direktiven ska utredningen ta ställning till hur ansvaret för
samordning, utveckling och uppföljning av Sveriges minoritetspolitik ska vara
organiserat samt hur uppföljningssystemet kan förbättras. Utredaren föreslår ett
förtydligande av minoritetspolitikens som formuleras i fyra delmål. Dessutom
föreslås att ansvaret för minoritetspolitikens uppföljning och kvalitetssäkring
flyttas från Länsstyrelsen, Stockholms Län, till Institutet för språk och
folkminnen, som ges ett förtydligat uppdrag inom främjandet av samverkan
mellan statliga myndigheter på minoritetsområdet.
Stadskontoret stället sig positiv till utredningens förslag om förbättrad
samordning och uppföljning av minoritetspolitiken.
Beslutsunderlag
Utredningen "Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och
uppföljning" (SOU 2020:27)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13
Stadskontorets förslag till kommunens yttrande 2020-08-13
Förslag till Kommunstyrelsen
Stadskontorets förslag till beslut:
̶
Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande över
Utredningen "Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och
uppföljning" (SOU 2020:27)
Ärende
Bakgrund till ärendet
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningens förslag
till hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av Sveriges
minoritetspolitik ska vara organiserat samt hur uppföljningssystemet kan
förbättras. Utredningen föreslår ett förtydligande av minoritetspolitikens
delmål:
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1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling: personer som
tillhör en nationell minoritet ska i alla sammanhang kunna ge uttryck för sin
kulturella identitet utan rädsla för att utsättas för diskriminering, hatbrott och
andra former av negativ särbehandling.
2. Inflytande och delaktighet: de nationella minoriteterna ska ha förutsättningar
och möjligheter att påverka det allmännas beslut i frågor som berör dem och att
vara delaktiga på lika villkor som majoriteten i samhällslivet. Barn och unga
som tillhör de nationella minoriteterna ska ha sådana möjligheter anpassade till
sina förutsättningar.
3. Kulturell identitet: personer som tillhör de nationella minoriteterna ska ha
möjlighet att tillägna sig, använda och utveckla sitt minoritetsspråk, bevara,
utveckla och ha tillgång till sitt kulturarv samt i övrigt tillägna sig och utveckla
sin kulturella identitet.
4. Levande minoritetsspråk: de nationella minoritetsspråken ska bevaras och
utvecklas som levande språk i Sverige.
Utredningens förslag till organisatoriska förändringar innebär att:
•

Ansvaret för minoritetspolitikens uppföljning och kvalitetssäkring
flyttas från Länsstyrelsen, Stockholms Län, till Institutet för språk och
folkminnen.

•

Sametinget och Institutet för språk och folkminnen ska samverka med
varandra inom ramen för det minoritetspolitiska uppdraget i syfte att
åstadkomma enhetlighet och effektivitet i arbetet.

•

Institutet för språk och folkminnen ges ett förtydligat uppdrag inom
främjandet av samverkan mellan statliga myndigheter på
minoritetsområdet.

Konsekvenser för Jönköpings kommun
Utredningens förslag om förbättrad samordning och uppföljning av
minoritetspolitiken inskränker inte det kommunala självstyret. Förslaget
innebär inte heller några nya åtaganden eller skyldigheter för kommuner eller
regioner. Istället innebär förslagen att:
• Kommuner och regioner ges ett förstärkt stöd från
uppföljningsmyndigheternas sida, bland annat i form av rådgivning,
tillgängligt informationsmaterial och metodstöd samt kunskapshöjande
insatser.
• Genom att utredningen föreslår ett bredare och mer preciserat uppdrag
för uppföljningsmyndigheterna bedöms tydligheten och transparensen
öka i förhållande till kommuner och regioner.
• Det blir tydligare för kommuner och regioner vilket statligt stöd de kan
förvänta sig. Dubbelarbete i kommuner och regioner i form av
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•

utvecklande av eget informationsmaterial och metodstöd kan därmed
undvikas.
Ett mer effektivt och ändamålsenligt stöd till kommuner och regioner
kommer på sikt innebära att statsbidraget enligt förordningen
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk används
effektivare.

Bedömning av utredningens förslag
Utredningen har på ett genomgripande sätt fullföljt de givna direktiven vilket
resulterat i genomtänkta och funktionella förslag till hur ansvaret för
samordning, utveckling och uppföljning av Sveriges minoritetspolitik ska vara
organiserat samt hur uppföljningssystemet kan förbättras.
På en punkt kan förslagen förbättras: att Institutet för språk och folkminnen får
i uppdrag att följa upp Skolverkets och Skolinspektionens kvalitetsarbete med
skolans måluppfyllelse rörande kunskapsuppdrag om de nationella
minoriteterna.
Sammanfattningsvis
Stadskontoret stället sig positiv till utredningens förslag i dess helhet med en
förtydligad punkt rörande uppföljning av skolans kunskapsuppdrag rörande
minoritetsområdet. Utredningens förslag kommer innebära ett ökat stöd för
kommunens arbete med mänskliga rättigheter och social hållbarhet, där
Sveriges minoriteters delaktighet, inflytande, kulturella identitet och levande
språk blir ännu mer en integrerad del av hela samhället.
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