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Sorsele kommun
Christer Normark
Telefon: 0952-140 21
E-post: christer.normark@sorsele.se

Remiss avseende betänkande Högre växel i minoritetspolitiken –
Stärkt samordning av uppföljning (SOU 2020:27)
Förslag till beslut
Att Sorsele kommun skall ställa sig positiv till utredarnas förslag. Detta innebär
att de nuvarande tre delområden ska ersättas med fyra delmål.
• 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.
• Inflytande och delaktighet. De nationella minoriteterna ska ha
förutsättningar och möjligheter att påverka det allmänna beslut i frågor
som berör dem och att vara delaktiga på lika villkor som majoriteten i
samhällslivet. Barn och unga som tillhör den nationella minoriteterna ska
ha sådana möjligheter anpassade till sina förutsättningar
• 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.
• Levande minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken ska bevaras
och utvecklas som levande språk i Sverige.
Ärendebeskrivning/bakgrund
Ärendet har beretts av utredare, kopplat till kulturdepartementet, och kopplat till
SOU 2020:27. Lokalt har samverkan skett med administrativa avdelningen och
vår lokala minoritetssamordnare Åsa Skum, utifrån ett aktuellt remiss svar.
Materialet har setts som gediget och för att vi skall få måluppfyllelse är det
nödvändigt att vi integrerar detta i den ordinarie verksamheten. För kommunens
del är det väsentligt att staten och kulturdepartementet formar sina målbilder i
samråd med våra lokala aktörer och i en bred myndighetssamverkan.
Ärendets beredning
Bereds på kommande KS och därefter agerar kommunens tjänstemän vidare i
frågan.
Verksamhetens ståndpunkt
Såsom förvaltningskommun är det av stor vikt att man ställer sig positiv till en
tydligare målbild i vår minoritetspolitik. Det skall finnas ett tydligt ansvar och
ekonomiska medel fördelade på rätt aktörer
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Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
Staten tillhandahåller styrmedel som täcker kommunens arbetskostnad, i sin
form som förvaltningskommun. Samverkan sker i olika skeden och är en viktig
del i ett aktivt formande av samverkansplattformar
Måluppfyllelse
Med ett aktivt arbete med de fyra delmålen kommer Sorsele kommun, såsom
förvaltningskommun, att få en tydligare arbetsinriktning i vårt samordnings och
uppföljningsarbete
Miljö
Ingen direkt miljöpåverkan, dock i anda av Agenda 2030
Kommunikation
Återkommande uppföljningar på våra kommunikativa plattformar som
kommunen har. Ett tydligt utarbetat uppföljningsarbete som skall vara 100 %
transparent och tydligt för Sorsele kommun
Bilagor
SOU 2020:27
______
Christer Normark
Kommunchef
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