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Högre växel i minoritetspolitiken? – Stärkt
samordning och uppföljning (SOU 2020:27)
Lantmäteriet har inget att invända mot utredningens förslag och kan
se fördelar med att en samlad kompetens i minoritetsfrågor knyts till
Institutet för språk och folkminnen (ISOF).
Lantmäteriet har erhållit rubricerat betänkande för yttrande och vill
anföra följande med inriktning på de delar som kan ha beröring med
ortnamnshanteringen.
I Lantmäteriets grunduppdrag ingår att vara nationell
ortnamnsmyndighet. Lantmäteriets ortnamnsarbete styrs, förutom
av den egna myndighetsinstruktionen, även av kulturmiljölagens
ortnamnsparagraf, i vilken det finns bestämmelser som värnar de
minoritetsspråkiga ortnamnen. I flerspråkiga områden ska
minoriteternas ortnamn användas parallellt med de svenska namnen
på kartor och vägskyltar.
Lantmäteriet rapporterar även regelbundet till Europarådets
expertkommitté som övervakar genomförandet av den europeiska
stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.
Lantmäteriet har ett sedan länge inarbetat samrådsförfarande med
Institutet gällande ortnamnsredovisningen. Eftersom ISOF har
uppdraget att yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn, är
myndighetens medverkan en nödvändig beståndsdel i Lantmäteriets
beslutsfattande. En viktig aspekt för vår del är att Namnarkivets
uppdrag inte påverkas av förslaget i betänkandet.
Då det gäller ortnamnsredovisningen vill Lantmäteriet även anföra
följande. Finska, meänkieli och samiska räknas som territoriella
minoritetsspråk. I de nordligaste delarna av Sverige har
tornedalingar och samer skapat ortnamn inom samma geografiska
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område. Lantmäteriet har i sina tidigare yttranden (SOU 2017:60, DS
2017:43) framhållit betydelsen av att tillämpa en
likabehandlingsprincip där alla språkgrupper bedöms som
likvärdiga. Genom att anlägga ett helhetsperspektiv så gynnas inte
en språkgrupp framför en annan.
Förslaget i betänkandet utgår från att Sametinget ska ges större frihet
att utforma och bedriva sin egna minoritetspolitiska verksamhet. Det
är dock oklart om Sametinget ska ingå i det föreslagna rådet vid
ISOF eller samverka med de övriga minoritetsgrupperna. Ur ett
ortnamnsperspektiv vore det därför värdefullt att säkerställa
samverkansmöjligheter mellan företrädare för de språkgrupper som
verkar inom samma geografiska område.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanne Ås Sivborg.
I den slutliga handläggningen av ärendet har ställföreträdande
generaldirektör Anders Lundquist, chefen för Geodatadivisionen
Anders Sandin, chefen för Ortnamnssektionen Mattias Johansson och
utredaren Ebba Berling Åselius deltagit.
Utredaren Lennart Dehlin har varit föredragande.
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