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Yttrande över betänkandet Högre växel i
minoritetspolitiken. Stärkt samordning och
uppföljning (SOU 2020/27)
Kulturdepartementet har begärt Riksantikvarieämbetets yttrande över betänkandet
Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och samverkan (SOU
2020/27).
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för
samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras för
att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Slutsatsen är att uppdraget behöver
förtydligas och få mer resurser. Det fortsatta arbetet bör präglas av ett
rättighetsbaserat arbetssätt och minoritetspolitikens nuvarande tre delområden
föreslås att ersättas med fyra delmål. Huvudförslagen är att samordnings- och
uppföljningsansvaret överförs till Institutet för språk och folkminnen (Isof) samt att
en särskild styrstrategi föreslås för regeringens myndighetsstyrning minoritetspolitisk integrering.

Sammanfattning
Riksantikvarieämbetet delar uppfattningen om att det är viktigt att förtydliga och
stärka arbetet med minoritetspolitiken. Riksantikvarieämbetet vill dock påpeka att
behovet av en särskild styrstrategi behöver förtydligas.Vidare menar myndigheten
att formuleringen i delmål 3 bör ses över.

Riksantikvarieämbetet
Storgatan 41
Box 5405
114 84 Stockholm
Tel 08-5191 8000

Synpunkter
Riksantikvarieämbetets nuvarande uppdrag har beröringspunkter med
minoritetspolitiken. Då det fortsatta minoritetspolitiska samordnings- och
uppföljningsuppdraget fokuserar på att säkerställa enskildas tillgång till språkliga

E-post registrator@raa.se

rättigheter menar utredningen att det inte passar in myndighetens nuvarande
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uppdrag. Riksantikvarieämbetet delar den uppfattningen.

Org.nr 202100-1090
Plusgiro 599 94-4
Bankgiro 5052-3620

Riksantikvarieämbetet har i tidigare utredningar lyft att myndigheten redan har till
uppgift att integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
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internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet. Behovet
av en särskild styrstrategi kring minoritetspolitisk integrering och vad som
förväntas uppnås med en sådan behöver tydliggöras.
Avseende målformuleringen i delmål 3, noterar Riksantikvarieämbetet att
‘kultur’ inte nämns. I förslaget till uppföljning av detta delområde nämner dock
utredningen att exempel på vad som kan följas upp är möjligheter för enskilda att
studera och använda sitt minoritetsspråk, tillgång till kulturutbud och möjligheter
att utöva kulturaktiviteter. Riksantikvarieämbetet har i tidigare yttranden påtalat
vikten av analys och diskussion kring begreppen kultur och kulturarv, identitet,
tradittioner och seder och önskar ett förtydligande av delmål 3 där både
begreppen ‘kultur’ i betydelsen kulturaktiviteter och ‘kulturarv’ som någonting
levande och föränderligt finns med.

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av
samordnaren Eva Hansen. Även överantikvarien Knut Weibull, stabschefen
Torsten Hökby och enhetschefen Lotta Boss har varit med om den slutliga
handläggningen. Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför
underskrifter.

Lars Amréus
Eva Hansen

Kopia till: majlis.nilsson@regeringskansliet.se
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