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Yttrande över - Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt
samordning och uppföljning (SOU 2020:27)
Linköpings kommun har fått möjligheten att yttra sig över betänkandet Högre
växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU
2020:27).
Linköpings kommun har lång erfarenhet av att arbeta med minoritetspolitiska
frågor och är en av de kommuner som deltog i det av SKL initierade
pilotprojektet för romskt samråd 2012-2015. Efter det avslutade pilotprojektet
har kommunen fortsatt sitt strategiska arbete med romsk inkludering vars mål
och aktiviteter konkretiseras i en handlingsplan som sträcker sig till år 2021.
Linköpings kommun arbetar även med insatser riktade mot den sverigefinska
minoriteten. Mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete finns
redovisade i Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella
minoriteters rättigheter som antogs av kommunstyrelsen i maj 2020.
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Linköpings kommun ser positivt på den översyn av samordning och
uppföljning som utredningen presenterar och tillstyrker de övergripande förslag
som lyfts fram. Linköpings kommun vill även skicka med följande synpunkter:


Utredningen redovisar brister och behov inom ramen för
minoritetspolitikens samordning och uppföljning. Bland annat föreslås
att minoritetspolitikens transparens och möjligheter till uppföljning ska
stärkas genom att de tidigare tre delområden ska ersättas med fyra
delmål. Linköpings kommun delar utredningens förslag.



Utredningens bedömning om att Isof ska överta rollen som ansvarig
myndighet beträffande de nationella minoriteterna judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar är välmotiverad. Linköpings kommun
delar utredningens slutsats om Isof som uppföljningsmyndighet, med
förhoppningen om att det kan öppna upp för nya möjligheter för det
fortsatta arbetet med minoritetspolitiska frågor.



Linköpings kommun tillstyrker intentionen kring en tydligare struktur
vad gäller organisation och uppföljning inom minoritetspolitiken. En
’högre växel’ ger dock en bild av högre ambitioner och ett mer intensivt
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arbete med minoritetspolitiska frågor. Linköpings kommun erfar att det
ur ett kommunalt perspektiv redan idag finns utmaningar i att efterleva
de krav som minoritetslagstiftningen ställer, till exempel gällande
samrådsförfarande. En uppväxling av minoritetspolitiken behöver
därför ha fokus på en tydligare organisation som innehåller ett stringent
stöd till kommuner i deras minoritetspolitiska arbete. Linköpings
kommun efterfrågar därför kraftigt utvecklade insatser, till exempel
genom en tydligare nationell samordning, som stödjer de kommunala
organisationerna. Ett sådant stöd bör dels bidra till metodutveckling
som stärker kommunerna i deras implementering av
minoritetspolitiken. Dels bör stödet bidra till insatser där den
samordnande statliga myndigheten verkar för att ge ett enhetligt
kunskaps- och informationsbaserat stöd, till exempel genom att bistå
med minoritetsrättigheter översatta till de olika minoritetsspråken.
Digitala lösningar skulle med fördel kunna utvecklas, till exempel för
att erbjuda tjänstepersoner och förtroendevalda deltagande i en digital
kurs om minoritetsrättigheter. Digitala lösningar skulle även kunna
utvecklas för att i större utsträckning användas inom förskola och skola,
till exempel för att främja möjligheterna till modersmålsundervisning.
Genom ett sammanhållet och stärkt stöd möjliggörs en uppväxling där
insatser inte enbart riktas till de kommuner och regioner som idag utgör
förvaltningsområden för finska, meänkieli och/eller samiska.
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