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2017-09-07
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/136
Betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (Ku
2016:02,SOU 2017:60). Remissvar
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
remissyttrande.
Ärendet i korthet

Utredningen om stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) med uppdrag att göra en
översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk redovisade ett
delbetänkande den 15 juni år. Järfälla kommun är en remissinstans. Sista svarsdag på
remissen är den 5 oktober 2017.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-07
2. Förvaltningens remissyttrande 2017-09-07
3. Remiss SOU 2017:60 Remiss av betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitiek
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou201760/
Bakgrund

Minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka
deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de
hålls levande. Den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft 2010. Gällande lagstiftning
har inneburit en positiv utveckling samtidigt som man har konstaterat brister och
förbättringsbehov. Därför tillsatte regeringen den 1 september 2016 Utredningen om
en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) med uppdrag att göra en översyn av lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utredningen redovisade ett
delbetänkande den 15 juni, och sista svarsdag på remissen är den 5 oktober. Det
pågår även ett utredningsarbete om ”Förbättrade möjligheter för elever att utveckla
sitt nationella minoritetsspråk” (U2016:07).
Överväganden

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger samtliga fem
nationella minoriteter grundläggande rättigheter i hela landet, däribland rätten till
information och delaktighet. Finska, meänkieli och samiska har ett förstärkt skydd i
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förvaltningsområdena för respektive språk, däribland rätt att använda språken i
myndighetskontakter och rätt till barn- och äldreomsorg på språken.
Järfälla kommun har i flera år ansökt om att få ingå i finskt förvaltningsområde.
Ansökningarna år 2015 och 2016 har avslagits med motivering att systemet först ska
utvärderas. Järfälla kommun har även 2017 ansökt om att få ingå i finskt
förvaltingsområde men ännu inte erhållit svar på årets ansökan. Enligt betänkandet
från utredningen bedöms införandet av förvaltningsområden vara en framgång för
minoritetspolitiken.
Slutsats

I förslaget till yttrande lyfter förvaltningen fram de delar i betänkandet som skulle
kunna stärka kommunens arbete med de nationella minoriteterna. Minoritetspolitiken
behöver integreras inom alla verksamheter. Dialogen med berörda barn och unga är
viktig för att skapa rätt förutsättningar. Överföring av språk och kultur mellan
generationerna behöver prioriteras. Forum bör skapas där unga kan samverka med
kommun och civilsamhälle om minoritetsfrågorna. Kommunen behöver avsätta
resurser så att uppdraget med minoriteterna kan genomföras och måluppfyllelsen
säkras. Att ingå i finskt förvaltningsområde skulle ge ökade möjligheter för
kommunen och kunna bli vägledande för arbetet med andra minoriteter.
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