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Sammanfattning
Laxå kommun ser positivt på utredningens förslag om att omstrukturera
uppföljningsansvaret och tydliggöra minoritetspolitikens inriktning och på det sättet
förstärka de nationella minoriteternas rättigheter. De föreslagna ändringarna på
nationell nivå förbättrar kommuners möjligheter i arbetet med nationella
minoriteter. Laxå kommun ställer sig bakom förslagen om insatser som underlättar
kommunernas arbete, till exempel utbildnings- och informationsinsatser,
erfarenhetsbyte, samverkan samt satsningar i syfte att öka kunskapen och det
allmänna medvetandet kring de nationella minoriteternas rättigheter.

8.3. Organisering av det nationella samordnings- och
uppföljningsuppdraget
Laxå kommun ser positivt på de föreslagna ändringarna som syftar till att nå en högre
ambitionsnivå och ett mer analytiskt arbetssätt hos uppföljningsmyndigheten vilket
möjliggör lämpliga främjande- och samordningsinsatser för kommuner och regioner.

8.3.4. Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens
uppdrag
Laxå kommun är positiv till att uppföljningsuppdraget flyttas till Institutet för språk
och folkminnen. Att uppföljningsmyndigheten har en bred kompetens inom NMfrågor samt förståelse för minoriteternas kultur och språk är eftersträvansvärt.
Resursförstärkning på den nationella nivån påverkar positivt stödet till kommunerna
till exempel i form av utbildnings- och informationsinsatser.

8.5.5. Verka för ökad kunskap och förståelse
Att öka kunskapen om och förståelsen för de nationella minoriteternas rättigheter
är av vikt. Brist på kunskap och förståelse försvårar kommunernas arbete för att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Det behövs återkommande
insatser för att öka kunskapen hos såväl kommunala tjänstepersoner och
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förtroendevalda men även hos allmänheten. Laxå kommun ser positivt på att
kunskapshöjande insatser görs på den nationella nivån.

8.5.6 Främja samverkan
Erfarenhetsutbyte och samverkan behövs för att utveckla arbetet med nationella
minoriteter. Resurser i mindre kommuner är begränsade och framtagande av
gemensamt material och översättningar och idébank skulle underlätta
genomförandet av arbetet.

8.5.7 Stöd till myndigheter och andra offentliga aktörer
Laxå kommun välkomnar förslaget att Institutet för språk och folkminnen och
Sametinget ska bistå med rådgivning, metodstöd och utbildning för myndigheter och
andra aktörer. För en ny kommun inom förvaltningsområdet innebär det en stor
ansträngning att komma igång med arbetet. Att det finns tillgång till ”best practices”
skulle spara tid och resurser.

8.7.1 Rådgivande organ inrättas för att stärka minoriteternas
inflytande
Att främja de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande är viktigt på alla
myndighetsnivåer. Att uppföljningsmyndighet inrättar rådgivande organ förstärker
minoriteternas status och möjligheter till inflytande.

Bo Rudolfsson
Kommunstyrelsens ordförande
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