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Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)
Sammanfattning
Övertorneå kommun ställer sig positiv till de författningsändringar som utredningen har föreslagit. Ändringarna kan leda till förtydligade åtaganden för det allmänna och förbättrad efterlevnad av minoritetslagstiftningen. Institutet för språk
och folkminnen (Isof) ses som en lämplig samordnings och uppföljningsmyndighet med bred kompetens över de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
Den här uppgiften kombinerad med huvudmannaskap över språkcentrum för nationella minoritetsspråken kan skapa en stark myndighet med både bred kompetens i de relevanta frågorna samt ett pragmatiskt förhållningssätt.
8.2 Övergripande bedömningar och förslag
8.2.2 Förslag till fyra delmål
När det gäller utredningens förslag om ersättande av minoritetspolitikens tre delområden med fyra delmål, bifalls det av Övertorneå kommun. Alla ändringar som
kan bidra till att det offentligas åtaganden tydliggörs och blir lättare att styras och
uppföljas, är välkomna. Långsiktigt leder detta till bättre efterlevnad av minoritetslagen. I synnerhet är delmål 4, Levande minoritetsspråk, angeläget då språket även
är nyckeln till identitet och kultur.
8.3.4 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag
Övertorneå kommun ställer sig mycket positiv till att det centrala uppföljnings
och samordningsansvaret flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län till Institutet
för språk och folkminnen (Isof.) Isof’s lämplighet som samordnings och uppföljningsmyndighet över nationella minoriteter judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar är tydlig då Isof besitter digra kunskaper på området nationella minoriteter och minoritetsspråk. Isof’s nuvarande uppdrag skapar synergier som kan tas
tillvara. Kunskaper och erfarenheter som Isof samlat in kan utnyttjas och tillämpas i det föreslagna uppdraget för att uppnå goda resultat i arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
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I synnerhet ser Övertorneå kommun positivt på förslaget om Isof’s samordnande
och uppföljande roll kombinerad med huvudmannaskap över språkcentrum för
minoritetsspråken. Detta skulle förstärka kontakten mellan kommuner och den
samordnande myndigheten och skapa mer övergripande bild över situationen och
behov som finns ute i samhället. Detta i sin tur kan även skapa ett mera pragmatiskt arbetssätt för myndigheten.
8.5.6 Främja samverkan
Ur kommunal synpunkt är till exempel utbildningsinsatser kostsamma att arrangera och således välkomnas utredningens förslag om att Isof skulle tillhandahålla
en struktur för frivillig interkommunal och interregional samverkan. Detta kan
leda till bättre måluppfyllelse, mer effektivitet och förbättrad allokering av resurser.
8.5.7 Stöd till myndigheter och andra offentliga aktörer
Då kommunala tjänstepersoner ofta arbetar ensam med frågor som rör nationella
minoriteter, är möjlighet till stöd och vägledning av yttersta vikt. Isof som myndighet upplevs som mera tillgänglig och lättare att samverka med på grund av sin
breda kompetens inom minoritetsfrågor.
8.7 De nationella minoriteternas roll och inflytande
8.7.1 Rådgivande organ inrättas för att stärka minoriteternas inflytande
Övertorneå kommun instämmer med utredningens förslag om rådgivande organ
bestående av representanter för de nationella minoriteterna. Rådet kan bistå Isof
med värdefulla erfarenheter, insyn och sakkunskap. Detta kan ha stor påverkan på
myndighetens arbete som i sin tur påverkar till exempel kommuner.

______________________________
Tomas Mörtberg
Kommunstyrelsens ordförande
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