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Remissvar från Sverigefinländarnas delegation, Ert dnr Ku2017/02410/DISK
Ang. Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)
Sverigefinländarnas delegation, nedan kallad delegationen, tackar för
möjligheten att lämna ett remissvar.
Delegationen delar utredningens problembild och tillstyrker förslagen.
Delegationen vill särskilt lyfta fram och kommentera följande:
2 Finlandssvenskarnas ställning
2.3 Ska Sverige erkänna finlandssvenskar som nationell minoritet?
Delegationen delar utredarens bedömning att finlandssvenskar inte bör
erkännas som nationell minoritet i Sverige.
3 Utökade åtaganden enligt språkstadgan
3.8 Enligt delegationens uppfattning är de mest angelägna områdena att höja
ratifikationsnivån utbildning, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
3.2.5 Delegationen anser det positivt att utredningen föreslår att Sverige bör
höja sina åtaganden inom utbildningen, artikel 8. Detsamma gäller artikel 10,
förslaget att vissa myndigheter ska tillhandahålla översättningar av mest
använda texter till finska, samiska och meänkieli.
Delegationen anser att det däremot beklagligt att utredningen inte föreslår
några höjda åtaganden inom artikel 13 som omfattar områden där behoven är
stora, t ex social omsorg vid institutioner såsom sjukhus, pensionärshem och
vårdhem.

Översynen av minoritetspolitiken visar att kunskapen om nationella minoriteter
och deras behov är fortfarande mycket bristfälliga bland beslutsfattare i kommuner och landsting.
Utöver föreslagna utbildningar behövs betydligt fler åtgärder anser
delegationen.
Delbetänkandet, SOU 2017:60, kap 9 ”De nationella minoriteterna behov
inom hälso- och sjukvård” innehåller många exempel på möjligheter att
förbättra servicen, vården och omsorgen på minoritetsspråk: bättre
tillvaratagande av befintlig personal med kultur- och språkkompetens, förmå
olika arbetsgivare att ta in minoritetsperspektivet i sina planer för
personalförsörjning och ha en policy för tvåspråkig personal. Det borde vara en
självklarhet att kunskaper i minoritetsspråk och - kultur skulle vara meriterande
vid anställandet och vid lönesättningen. Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, har en nyckelroll i dessa frågor och bör vara pådrivande gentemot
kommuner och landsting/-regioner som arbetsgivare.
4 Behovet av förbättrade beslutsunderlag
Delegationen konstaterar att kunskapen om den sverigefinska minoritetens
faktiska behov och förutsättningar är mycket begränsade. Det beror främst på
datainsamlingssvårigheter till följd av att Sverige inte tillåter registrering av
språk och etnicitet.
4.2, 4.3.3 och 4.4
Det är angeläget att söka alternativa metoder.
Delegationen anser att inrättandet av ett språkcentrum för finska och
meänkieli skulle möjliggöra följa språkens utveckling över tid, på samma sätt
som Samiskt språkcentrum föreslås få i uppdrag.
Delegationen tillstyrker utredningens förslag att regeringen ger den föreslagna särskilda myndigheten för uppföljning, främjande och samordning av
minoritetspolitiken eller den nuvarande uppföljningsmyndigheten, ett tydligt
uppdrag att i samråd med SKL ta fram stöd i att ta fram frivilliga verktyg för
lokala och regionala aktörer att göra systematiska utvärderingar och
jämförelser av kvaliteten i utbudet av service, särskilt när det gäller service på
minoritetsspråk.

4.5.1, 4.5.2 och 4.5.3
Delegationen anser att de föreslagna uppdragen till Skolverket respektive
Socialstyrelsen är mycket angelägna.
Delegationen delar även utredningens uppfattning om att regeringen bör
överväga behovet av en mer permanent funktion för ett långsiktigt arbete
med att förbättra fakta- och beslutsunderlag genom datainsamling om de
nationella minoriteterna och minoritetsspråken i samråd med nationella
minoriteter.
5 Övriga frågor som regeringen bör uppmärksamma
5.1 Det immateriella kulturarvet
Delegationen delar utredningens bedömningar och tillstyrker förslagen att ge
tydliga uppdrag till Riksarkivet och Institutet för språk och folkminnen
angående de nationella minoriteterna kulturarv.
5.5 Stöd för nationella minoritetsspråk i förskolan
Delegationen välkomnar att utredningen klargör att kravet på myndigheter att
samråda med nationella minoriteter omfattar även organisations- och
verksamhetsfrågor, och att uppföljningsmyndigheterna behöver på ett tydligt
sätt förmedla till berörda kommuner vad som gäller för de nationella minoritetsspråken enlig minoritetslagen.
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