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Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och
uppföljning (SOU 2020:27)
(Departementets diarienummer Ku2020/01170/CSM)
Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna integriteten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekanslerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att
rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.
Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväganden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern,
utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.
Justitiekanslern anser att de fyra delmålen som utredningen har föreslagit
väl sammanfattar vad som bör stå i fokus för minoritetspolitiken och vilka
slutliga effekter som eftersträvas. Justitiekanslern har i tidigare
remissyttranden framhållit vikten av att minoriteters rättigheter får ordentligt
genomslag, att de reformer och det arbete som genomförs måste följas upp
samt att ett samlat grepp om frågorna om minoriteters rättigheter måste tas.
En avgörande faktor för att lyckas med att utveckla minoritetspolitiken är
vidare att det finns en väl fungerande samordning mellan de många olika
aktörer som måste bidra för att åstadkomma det önskade resultatet (se
Justitiekanslerns yttranden över SOU 2017:60 och Ds 2019:15).
En viktig fråga i sammanhanget har varit om det är lämpligt att inrätta en ny
myndighet för minoritetsfrågor. Justitiekanslern instämmer i utredningens
bedömning att inrättandet av en sådan ny myndighet skulle kräva mycket
starka skäl och att övervägande skäl talar för att inte inrätta en ny
myndighet. Justitiekanslern noterar vidare att utredningen föreslår att
uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det
gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och
tornedalingar, ska flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län till Institutet
för språk och folkminnen. Vad gäller detta vill Justitiekanslern särskilt peka
på att det i så fall är viktigt att en sådan flytt inte medför en förlust av viktig
erfarenhet och kompetens på området.
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När det gäller utredningens förslag i övrigt har Justitiekanslern, med
utgångspunkt i ovan beskriven inriktning på granskningen, inte några
synpunkter att redovisa.
Ärendet har föredragits av Linda Åkerblom. I ärendets beredning har även
byråchefen Anna Erman deltagit.
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