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I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande har Jesper Berglund (V) 
ställt följande frågor: 
 

• Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunens organisation kring arbetet med 
de nationella minoriteterna är fullgod? 

• Kommer kommunstyrelsens ordförande agera för någon förändring i kommunens 
arbete kring de nationella minoriteterna utifrån förslagen i slutbetänkandet? 

• Kommer de eventuella förändringar som nämns i fråga 2 också att appliceras kring 
arbetet med de minoriteter som inte är klassade som en nationell minoritet? 

Svar från Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson: 

Göteborgs Stad har en god organisering av arbetet kring de nationella minoriteterna. Kommunens 
arbete med de nationella minoriteterna utgår från det grundskydd och förstärkta skydd som gäller 
för alla nationella minoriteter i hela landet. Kommunen erbjuder modersmålsstöd, 
modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning. Det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, meänkieli och samiska där detta behövs i vården av äldre människor enligt Socialtjänstlagen. 
De som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt stödjas. Staden genomför 
regelbundna samråd med de nationella minoriteterna med syftet att skapa dialog och garantera att 
de nationella minoriteternas rättigheter och behov tillgodoses.  

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik visade att flera av landets kommuner inte levde upp till 
lagens krav på stöd och rättigheter för de fem nationella minoriteterna. Utredningen resulterade i en 
förstärkt minoritetslag som fastställdes från och med 1 januari 2019. Lagen stärktes på så sätt att 
kommuner och andra myndigheter är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. Den 9 september 2020 antog Kommunfullmäktige Göteborgs Stads plan för arbetet med 
nationella minoritetsfrågor 2020–2023. Planen är ett viktigt steg för att stärka arbetet kring de 
nationella minoriteterna och utgår från gällande lagstiftning och föreskrifter. Uppföljning av planen 
sker efter två år från införandet av planen. Uppföljningen och utvärderingen sker i nära samarbete 
med de nationella minoriteterna. Arbetet med planen är påbörjat och bör få utrymme att 
implementeras innan eventuella revideringar och förändringar kan beaktas.  
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Nyligen släpptes slutbetänkande av Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken 
"Högre växel i minoritetspolitiken – Stärk samordning och uppföljning" (SOU 2020:27). 
Utredningen rör Sveriges nationella minoriteter: judar, romer, samer (som även är ett 
urfolk), sverige-finnar och tornedalningar samt minoritetsspråken finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska.  

Bland annat föreslås i utredningen att minoritetspolitikens tre delområden ersätts med 
följande fyra delmål:  

1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling: personer som tillhör en
nationell minoritet ska i alla sammanhang kunna ge uttryck för sin kulturella identitet
utan rädsla för att utsättas för diskriminering, hatbrott och andra former av negativ
särbehandling.

2. Inflytande och delaktighet: de nationella minoriteterna ska ha förutsättningar och
möjligheter att påverka det allmännas beslut i frågor som berör dem och att vara
delaktiga på lika villkor som majoriteten i samhällslivet.  Barn och unga som tillhör
de nationella minoriteterna ska ha sådana möjligheter anpassade till sina
förutsättningar.

3. Kulturell identitet: personer som tillhör de nationella minoriteterna ska ha möjlighet
att tillägna sig, använda och utveckla sitt minoritetsspråk, bevara, utveckla och ha
tillgång till sitt kulturarv samt i övrigt tillägna sig och utveckla sin kulturella identitet.

4. Levande minoritetsspråk: de nationella minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas
som levande språk i Sverige.
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Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:  
 
1. Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunens organisation kring arbetet med 

de nationella minoriteterna är fullgod?  
2. Kommer kommunstyrelsens ordförande agera för någon förändring i kommunens 

arbete kring de nationella minoriteterna utifrån förslagen i slutbetänkandet?  
3. Kommer de eventuella förändringar som nämns i fråga 2 också att appliceras kring 

arbetet med de minoriteter som inte är klassade som en nationell minoritet?  

 

Jesper Berglund (V) 
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