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uppföljning (SOU 2020:27)
Er beteckning: 2020/1170

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen delar i huvudsak utredarens analyser och förslag. Länsstyrelsens arbete
behöver förstärkas och utvecklas för att, inte minst, svara upp mot gällande lagstiftning.
”För att det regionala arbetet ska kunna växlas upp behöver länsstyrelserna tillföras
resurser och ges tydligare uppdrag”. (sid 115).
Länsstyrelsens insatser att främja minoritetspolitiken kan till viss del ske inom ordinarie
verksamhet. Nämnas kan ärendehantering inom fiske, jakt och andra markfrågor. Men
till det främjande, stödjande och utvecklande arbetet saknas fortsatt resurser. Bland
annat ser vi att samrådsförfarandet med samebyarna behöver utvecklas liksom stödet till
regionala och lokala aktörer såsom statliga myndigheter och kommuner.
Vi vill även vara tydliga med att oavsett vilken myndighet som har ansvar för
samordning, utveckling och uppföljning behöver det finnas väl rustade mottagare såväl
regionalt som lokalt för att minoritetspolitiken ska få genomslag i hela landet både kortoch långsiktigt.

Avsnitten 9.5.3 Konsekvenser för övriga statliga myndigheter
och 9.6.4 Finansiering
Under ”Konsekvenser för övriga statliga myndigheter” sid. 276 bedömer utredningen
att de som har ett särskilt rapporteringsansvar berörs. Därefter kommer en uppräkning
av myndigheter för att avslutas med … och samtliga länsstyrelser. ”Sammantaget rör
det sig om 36 statliga myndigheter”.
Under ”Förslag till finansiering” sid. 281 återkommer de 36 myndigheterna i punkten
”Överflyttning från statliga myndigheter som berörs (36 × 0,21): 7,56 miljoner kronor”.
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I praktiken innebär förslaget om finansiering att länsstyrelserna ska bidra med 210 000
SEK per år. Vi saknar helt förståelse för hur de medlen ska bidra till att utveckla det
lokala och regionala arbetet och motsätter oss därför förslaget.
Det rimmar dessutom illa med utredarens förslag om att länsstyrelserna behöver tillföras
ytterligare resurser. Vi vill även påtala att Länsstyrelsen i Jämtland län i dagsläget inte
uppbär några som helt medel för uppdragen inom minoritetspolitiken.

Bakgrundsinformation
Länsstyrelsen i Jämtlands län ingår enbart i ett samiskt förvaltningsområde. Vi saknar
kännedom om andra minoritetsgrupper i länet. Även Regionen har undersökt detta. Inte
heller då framkom någon ny fakta. Vårt yttrande utgår därför från de förslag som rör
den samiska urbefolkningen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. landshövding Susanna Löfgren med samordnare Emmy
Nilsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lillemor Landsten,
biträdande enhetschef samt Marina Wallén Mattsson, enhetschef medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

