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Kommunstyrelsen

Remiss från Kulturdepartementet - Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt
samordning och uppföljning Svar senast 2020-09-04
STK-2020-1028

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till kulturnämnden skickat remiss från Kulturdepartementet - Högre
växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning för yttrande.
Kulturnämnden delar utredarens uppfattning om att det är viktigt att åstadkomma en mer
ändamålsenlig organisering av samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken
för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Det är därför positivt att
uppföljningsmyndighetens uppdrag förtydligas och att rättighetsperspektiv ytterligare
konkretiseras.
Yttrande

Kommunstyrelsen har till kulturnämnden skickat remiss från Kulturdepartementet - Högre
växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning för yttrande.
I yttrandet tar kulturnämnden ställning enbart till den romska minoriteten eftersom
organisatoriskt ligger dessa frågor inom kulturnämndens ansvarsområde. Kulturnämnden tar
i sitt yttrande inte ställning till de frågor som rör de övriga nationella minoriteterna då dessa
frågor samordnas av kommunstyrelsen.
Kulturnämnden delar utredarens uppfattning om att det är viktigt att åstadkomma en mer
ändamålsenlig organisering av samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken
för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Det är därför positivt att
uppföljningsmyndighetens uppdrag förtydligas och att rättighetsperspektiv ytterligare
konkretiseras.
Kulturnämnden delar bilden av att det inom samhället och dess institutioner finns en
otillräcklig kunskap om de svenska nationella minoriteterna och deras särskilda lagstadgade
rättig-heter. Det finns ett behov av insatser som kan förbättra arbete mot alla former av
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rasism. Kulturnämnden välkomnar initiativet till ett strategiskt och samordnat förebyggande
kring minoritetspolitiken i den form som beskriv i utredningen. Kulturnämnden är positiv till
remissen och instämmer särskilt i följande:
- Långsiktiga, strategiska och samordnade insatser bör ersätta tillfälliga projekt, med
tidsbegränsad finansiering som ligger utanför ordinarie verksamhet.
- Kulturnämnden ser behovet av att inrätta en myndighet för romska frågor för att ansvara
för samordning och uppföljning.
- Uppföljningsmyndighetens uppdrag bör förtydligas och att rättighetsperspektiv ytterligare
konkretiseras.
Malmö stad har genom verksamheten Romskt informations- och kunskapscenter (hädanefter
RIKC) deltagit i utredningen och bidragit med kunskap om det kommunala arbetet med
frågorna.
Behovet av en genomgång av hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av
minoritetspolitiken avseende minoriteten romer ska organiseras har lyfts i utredningarna
Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55), Slutbetänkandet av
Kommissionen mot antiziganism – Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44), Nästa
steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60), och i Långsiktighet och stadga i
arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15).
Kulturnämnden anser att regeringen bör gå vidare med förslaget att inrätta en myndighet för
romska frågor, så som det föreslås i utredningen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt –
en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15). Enligt förslaget ska en sådan myndighet
ansvara för samordning och uppföljning av romers rättigheter, inklusive regeringens strategi
för romsk inkludering. I denna utredning lyfts Malmö stad genom RIKC som ett positivt
exempel för sitt arbete med att implementera minoritetspolitiska åtaganden på kommunnivå.
En av framgångsfaktorerna med arbetet med romska rättigheter har varit att det funnits en
tydlig politisk vilja i Malmö stad och en organisation (RIKC) med ansvar för att samordna,
utveckla och följa upp detta arbete på kommunala nivå.
Kulturnämnden delar uppfattningen om att det är viktigt att minoritetspolitiska frågorna är
väl integrerade i all kommunal verksamhet. En statlig myndighet för romska frågor skulle
inte bara ge legitimitet och ett tydligt signum om att arbetet med romernas rättigheter är
lagstadgade, utan det kan också säkerställa att minoritetspolitiska frågor integreras i andra
verksamhetsområden.
Förverkligande av de nationella minoriteternas rättigheter är i hög grad beroende av insatser
som formas av delaktighet och inflytande på kommunal och regional nivå.
Ordförande

Frida Trollmyr (S)
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Kulturdirektör

Pernilla Conde Hellman
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

