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Yttrande över - Nästa steg - Förslag för en stärkt
minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Linköpings kommun har erbjudits att lämna synpunkter på Nästa Steg – förslag
för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60). Linköpings kommun vill särskilt
framhålla följande synpunkter:
Tillstyrkanden
Linköpings kommun delar utredningens bedömning om att förverkligandet av
de grundläggande rättigheterna som alla de fem nationella minoriteterna ska
tillförsäkras behöver få ett bättre genomslag.
Linköpings kommun anser att regeringen kan styra genom att slå fast nationella
mål och stimulera till utvecklingsarbete. Linköpings kommun har goda
erfarenheter av att driva utvecklingsarbete tillsammans med andra kommuner,
SKL och regeringskansliet inom olika områden.
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Linköpings kommun tillstyrker förslaget om att i minoritetslagen
förtydliga att samråd innebär en strukturerad dialog mellan myndigheter
och de nationella minoriteterna i syfte att de nationella minoriteternas
behov och synpunkter ska kunna beaktas i beslutsfattandet.
Linköpings kommun tillstyrker den del av förslaget som handlar om att
om att överväga behovet av utökade resurser för uppföljning och
samordning samt att särskilt tydliggöra ansvaret för att främja
minoritetspolitikens efterlevnad i hela landet.
Linköpings kommun tillstyrker förslaget om att regeringen bör
överväga att ge den nya jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att i sin
verksamhet särskilt beakta de nationella minoriteternas situation.
Linköpings kommun tillstyrker förslaget att regeringen ger Skolverket i
uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter och organisationer, ta
fram stöd till förskolan när det gäller minoritetsspråk.
Linköpings kommun tillstyrker förslaget att regeringen bör se över
möjligheterna att utveckla uppdragsutbildningar och kunna kombinera
vissa yrkesexamina med studier i minoritetsspråk.
Linköpings kommun tillstyrker förslaget att ställa krav på kunskap om
nationella minoriteters hälsosituation och behov i vårdutbildningar på
högskolenivå.
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Linköpings kommun önskar att regeringskansliet fortsätter att stödja
utvecklingsarbete och utbildningsinsatser i kommuner, landsting och
regioner.

Avstyrkanden
Utredningens förslag handlar i flera fall om att styra kommunerna tydligare
bland annat genom att alla kommuner ska anta dokumenterade
minoritetspolitiska mål och riktlinjer som ska följas upp och därtill lämnas in
till den myndighet som ansvarar för uppföljningen av minoritetspolitiken.
Linköpings kommun menar att en alltför detaljerad styrning från statens sida
minskar handlingsutrymmet för att göra de insatser som är mest lämpade inom
respektive kommun, landsting eller region.








Linköpings kommun avstyrker förslaget om att det bör införas en
skyldighet för samtliga kommuner och landsting att anta
dokumenterade mål och riktlinjer för de minoritetspolitiska arbetet.
Linköpings kommun avstyrker författningsförslaget när det gäller att
informera eftersom den nuvarande lydelsen om att informera på
lämpligt sätt ger ett nödvändigt utrymme för lokal anpassning.
Linköpings kommun avstyrker den del av förslaget som handlar om att
inrätta en särskild myndighet för uppdraget att följa upp, främja, och
samordna minoritetspolitiken.
Linköpings kommun avstyrker förslagen om att utöka
informationsskyldigheten angående äldreomsorg på minoritetsspråk.
Linköpings kommun avstyrker förslaget att i socialtjänstlagen lägga in
bestämmelser om skyldigheten att erbjuda verksamhet på
minoritetsspråk.

Linköpings kommun ingår inte i något förvaltningsområde, men kan komma
att göra det i framtiden och avger därför ändå några synpunkter rörande dessa.




Linköpings kommun tillstyrker förslaget om att minoritetslagen
förtydligas så att det framgår att regeringen kan pröva frågan om
utträde ur förvaltningsområde.
Linköpings kommun avstyrker samtliga övriga förslag rörande
förvaltningsområdena.
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