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Uppdrag att kartlägga barns och ungas erfarenheter av
delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken

Regeringens beslut

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att under 2022 kartlägga
barns och ungas erfarenheter av inflytande och delaktighet i genomförandet
av minoritetspolitiken enligt FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen).
Närmare beskrivning av uppdraget

Barnombudsmannen ska kartlägga om barn och unga som tillhör en
nationell minoritet upplever att de har möjlighet att utöva sin rätt till
delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken.
Barnombudsmannen ska även undersöka vilken form av inflytande barn och
unga vill ha i framtiden. Av kartläggningen ska framgå vilka de största
hindren för delaktighet och inflytande är och förslag på hur dessa kan
undanröjas. I uppdraget ingår att lyfta fram goda exempel på när barn och
unga har haft möjlighet att utöva sin rätt till delaktighet och inflytande.
Barnombudsmannen ska inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter
och även ta tillvara på erfarenheter om barns och ungas inflytande och
delaktighet från tidigare genomförda uppdrag.
I genomförande av uppdraget ska Barnombudsmannen ha en dialog med
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som har regeringens
uppdrag att utveckla och fortsatt sprida vägledande material för hur
förvaltningsmyndigheter kan främja barns och ungas möjligheter till
inflytande och samråd i frågor som berör dem i enlighet med lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen)
samt att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för
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engagemang och inflytande för de nationella minoriteternas
ungdomsorganisationer. Barnombudsmannen ska vidare ha en dialog med
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samt andra aktörer som kan
komma att beröras av uppdraget t.ex. organisationer som företräder barn
och unga. Myndigheten ska samråda med berörda nationella minoriteter
enligt 5 § minoritetslagen.
Barnombudsmannen ska senast den 1 mars 2023 lämna en redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
För uppdraget får Barnombudsmannen under 2022 använda högst
800 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse för budgetåret 2022 uppförda anslaget 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter, anslagsposten 18 Åtgärder för nationella minoriteter. Medlen
betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den
1 december 2022.
Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den
31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk
redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisning,
rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
Bakgrund

Nationella minoriteter i Sverige är judar, romer, samer (som också är ett
urfolk), sverigefinnar och tornedalingar.
Barn och unga kommer till tals i för liten utsträckning i genomförandet av
minoritetspolitiken enligt Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik
(SOU 2017:60). Ett utvecklingsarbete behöver ske för att utveckla
inflytandeformerna för barn och unga (Länsstyrelsen i Stockholms läns och
Sametingets rapport Nationella minoriteter och minoritetsspråk
Minoritetspolitikens utveckling år 2020, Ku2021/01223). Det framgår av
propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199, s. 93 f) att
myndigheter bl.a. behöver ta hänsyn till att barn och unga i mindre
utsträckning än tidigare är organiserade genom föreningar och därför
behöver alternativ till de sedvanliga formerna för samråd övervägas.
Barnombudsmannen har i olika remissvar till regeringen påtalat att
myndigheten saknar en beskrivning av hur möjligheterna till delaktighet idag
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uppfattas av barn och unga inom minoritetsgrupperna samt att det behöver
klargöras hur barns och ungas deltagande ska säkerställas (Ku2017/01534
och Ku2020/01170).
Syftet med uppdraget är att få fram underlag som kan användas för att
förstärka möjligheterna för barn och unga att utöva inflytande och vara
delaktiga i genomförandet av minoritetspolitiken. Med barn och unga avses i
detta sammanhang personer upp till 18 år.
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