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  av	
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  dnr	
  Ku2015/1867/DISK)	
  
Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T,
har tagit del av Länsstyrelsens rapport av den 29 januari 2016 och med anledning av det som föreslås
vill vi framföra följande synpunkter.
Det är bra att regeringen låtit Länsstyrelsen analysera och utvärdera användning av statsbidrag enligt
förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, FoNM. Erfarenheterna visar
att det finns anledning att förtydliga instruktionerna till kommuner och landsting så att statsbidragen
används så att syftet med minoritetsreformen förverkligas. Länsstyrelsens förslag till hantering väcker
dock nya frågeställningar och vi är tveksamma till en del av förslagen, eftersom de skulle motverka
etablerad praxis som i dag används framgångsrikt för att främja användning av minoritetsspråken och
stärka barn och ungas kulturella identitet.
Samråd	
  om	
  riktlinjer	
  
Något samråd med företrädare för de nationella minoriteternas företrädare på nationell nivå har inte
skett från Länsstyrelsens sida när de föreslagna riktlinjerna utarbetats. Vi finner detta
anmärkningsvärt. Frågor som rör utformning av framtida riktlinjer för statsbidraget har stor principiell
betydelse och det räcker således inte att föra dialog med nationella minoriteter på lokal nivå. Med
tanke på att de nationella minoriteterna under 2015 riktade skarp kritik mot Länsstyrelsen/Sametinget
rörande bristande samråd är det förvånande att detta återupprepas.
Vi vill också påtala att vi inte ser mycket av Länsstyrelsens egna empiriska kunskap och fördjupade
analys i rapporten. Det mesta som redovisas baseras på konsultrapportens allmänna iakttagelser.
Mycket av det som man försöker lösa med de föreslagna riktlinjerna, är inte ett reellt problem.
Vi konstaterar dock att Länsstyrelsen förefaller ha satt det i system att upphandla dyra konsulttjänster i
samband med regeringsuppdrag och att dessa inhyrda konsulter generellt har begränsade eller
obefintliga kunskaper om de nationella minoriteterna och minoritetspolitikens utveckling. Detta
påverkar ofta slutsatserna i konsultrapporterna. Det vore värdefullt om Länsstyrelsen kunde bygga
upp, förvalta och vidareutveckla den kunskap som rollen som ansvarig sektorsmyndighet ger dem
möjlighet att upparbeta. Och att de signaler de får från fältet rörande specifika svårigheter också följs
upp i samband med kartläggnings- och analysuppdrag.
Författningsstöd	
  för	
  riktlinjer	
  
I enlighet med uppdraget har Länsstyrelsen utarbetat förslag till riktlinjer. Det framgår dock inte av
förslaget vilket författningsstöd som föreligger för sådana riktlinjer Det anges inte heller om de
föreslagna riktlinjerna ska uppfattas som föreskrifter eller som allmänna råd. Vid direkt förfrågan
uppger kulturdepartementets handläggare att den fortsatta beredningen rörande riktlinjer kommer att
hanteras av departementet och inte Länsstyrelsen. Även detta väcker frågetecken hos oss eftersom
ansvariga departement i regel inte skriver riktlinjer på lag och förordning.

Föreskriftsrätt föreligger för Länsstyrelsen enligt 13 § FoNM. Bemyndigandet är dock begränsat till
ekonomisk redovisning av vad statsbidrag använts till (12 §) samt nedsättning av statsbidrag (10 a §).
Det föreligger över huvud taget ingen föreskriftsrätt avseende tolkning av merkostnader enligt 8 §
FoNM. I de föreslagna riktlinjerna anges vidare hur minoritetsarbetet ska bedrivas, samråden utformas
och hur kartläggning ska genomföra. Det finns alltså inget författningsstöd för de föreslagna
riktlinjerna.
För att riktlinjer ska kunna utfärdas måste således bemyndigandet i förordningen först ändras. Någon
sådan ändring har dock inte föreslagits av Länsstyrelsen. De föreslagna riktlinjerna kan knappast heller
ses som allmänna råd, med tanke på de valda skrivningarna.
Sverigefinländarnas delegation och STR-T ser positivt på de intentioner som finns bakom de
föreslagna riktlinjerna, men det måste finnas författningsstöd för det som föreslås.
Stor	
  lokal	
  frihet	
  jämfört	
  med	
  detaljstyrning	
  
Minoritetspolitiken bygger på tanken att de lokala förutsättningarna och behoven ska vara vägledande
för hur en kommun/ett landsting använder statsbidraget. Förutsättningarna särskilt för kommunerna
varierar också stort i landet. Förutsättningarna förändras också med tiden, då det t.ex. i början finns
större behov av kartläggningsinsatser och andra initiala kostnader som minskar med tiden. De
nationella minoriteterna i kommunen ska också ha möjlighet att påverka användningen.
Skrivningen i 8 § 2 st FoNM utgår just från tanken att de lokala behoven ska beaktas och att
minoriteterna ska kunna påverka prioriteringar. I författningskommentaren till 5 § LoNM angavs
uttryckligen: ”Nationella minoriteter bör särskilt engageras och ges möjlighet att påverka i frågor
som rör användandet av ekonomiska resurser avsatta för minoritetspolitiska åtgärder” (prop.
2008/09:158 sid 127). Tanken är att genomförandet ska ske utifrån lokala prioriteringar som
minoriteterna är med och formulerar (prop. 2008/09: 158 sid 69). Därigenom kan man uppnå större
samsyn och gemensamt ansvarstagande.
Den valda nivån på reglering i de föreslagna riktlinjerna andas detaljreglering, liksom den bilagda
”checklistan”, vilket motverkar till viss del möjligheterna att hitta lösningar som fungerar lokalt.
Saknas	
  skrivningar	
  i	
  riktlinjerna	
  
Av konsultrapporten framgår att i det samiska förvaltningsområdet ”är det identitetsstärkande
verksamhet som uppfattas som den stora kostnadsbäraren” (sid 10 i konsultrapporten). Därmed avses
insatser som på olika sätt stärker barns, ungas och vuxnas minoritets/urfolksidentitet. Det kan vara
kulturinsatser eller annan verksamhet som berör språk, kultur, traditioner etc.
I 4 LoNM betonas vikten av insatser för att ”behålla och utveckla kultur” och främja barns möjlighet
att utveckla en kulturell identitet. Trots det saknas denna typ av skrivningar i de föreslagna
riktlinjerna. Under rubriken ”kultur” anges i riktlinjerna att insatser ska ”bidra till de nationella
minoritetsspråkens utveckling”. Här saknas det skrivningar om identitet och ”behålla och utveckla
kultur”. Om skälet till detta är att skrivningen i 8 § FoNM är så snäv att främjande av identitet och
”behålla och utveckla kultur” inte får plats inom detta, ja då måste förordningens skrivning ändras.
Det är ett reellt faktum att ju längre språkbytesprocessen fortskrider, desto viktigare blir det att arbeta
med insatser som är synliggörande och främjande av identitet och ”behålla och utveckla kultur”.
Statsbidraget måste kunna användas även för dessa ändamål. I förlängningen stödjer sådana insatser
även bevarande av språket.
Länsstyrelsen skriver i riktlinjerna att: ”Det får inte uppstå en situation som innebär att statsbidragen
används till ”kulturjippon” istället för till prioriterade områden…” (sid 10). Skrivningen i 8 § 2 st
FoNM tillåter insatser för kulturevenemang, om man är överens med minoriteten om att det behövs
sådana. Det reella problemet med kostsamma ”kulturjippon” är snarast att samråden kanske inte
fungerar som de ska och att kommunen inte lyssnar på det de nationella minoriteterna framför. Det

kan mycket väl vara motiverat med ”kulturjippon” i enlighet med 4 § LoNM, särskilt för att synliggöra
minoriteten i kommunen.
Risk	
  för	
  konkurrenssituation	
  nr	
  1	
  
I ”checklistan” anges att en förskola inte får använda statsbidraget för inköp av pedagogiskt material
utan endast för portot vid beställning av material. Detta förslag gynnar inte utvecklandet av
minoritetsspråkig förskoleverksamhet. Att ens föreslå detta tyder på att man på Länsstyrelsen inte
förstått situationen i kommunerna eller för de nationella minoriteterna.
De nationella minoriteternas kämpar dagligen om ekonomiskt utrymme och deras behov ställs mot
andra gruppers, eller majoritetens behov. Syftet med statsbidraget är att säkerställa att minoriteterna
inte hamnar i denna konkurrenssituation. En enskild förskola, som ska inrätta en avdelning eller ge
enskilda barn möjlighet till förstärkt stöd i minoritetsspråken, måste kunna komplettera med
pedagogiskt material, barnböcker etc. på minoritetsspråket och använda statsbidrag för detta. Om
resurser för detta material ska komma ur den gemensamma kassan hamnar minoriteten i ett underläge
och det kan väcka negativa känslor och attityder hos den svenskspråkiga personalen och ledningen.
Om man istället får extra resurser för att kunna komplettera material blir det ingen konkurrenssituation
där majoritetsspråkiga barnens materialinköp påverkas. Får man inte med sig den svenskspråkiga
personalen/ledningen blir förutsättningarna för den minoritetsspråkiga verksamheten dåliga. Att kunna
få med sig ledningen och ha den ”extra påsen pengar” med sig in i boet är en förutsättning för
framgångsrik förskoleverksamhet, enligt vår mening.
Generellt har kostnaderna för förskola utgjort en mindre del av användningen av statsbidraget. På
många orter har man varit dåliga på att hitta barn, vilket i sig kan bero på brister i kartläggning, brister
i samordning inom kommunen, brister i information till föräldrar, lång kötid innan familjer får en plats
inom minoritetsspråkig verksamhet etc. Att pedagogiskt material skulle innebära stora kostnader eller
en stor andel av det totala statsbidraget, ser inte Sverigefinländarnas delegation och STR-T som ett
reellt problem.
Risk	
  för	
  konkurrenssituation	
  nr	
  2	
  
Sverigefinländarnas delegation och STR-T delar synen att det måste till reglering och höjda
statsbidrag för kommuner som ingår i tre förvaltningsområden. Helst skulle även beloppet för två
förvaltningsområden i 9 § FoNM behöva höjas rejält.
Det är ett reellt problem om minoriteterna ställs mot varandra och konkurrerar med varandra. Vi har
sett riktigt dåliga exempel på hur några enstaka kommuner på ett mycket fult sätt ställt minoriteter mot
varandra. Det gynnar inte den fortsatta minoritetspolitiken och definitivt inte samverkan och acceptans
mellan grupperna.
Användningen	
  av	
  medel	
  till	
  personalkostnader	
  
Sverigefinländarnas delegation och STR-T delar den principiella synen att det är olyckligt att
kommuner med den lägsta nivån på statsbidrag, använder en stor del till lönekostnader. Vi skulle
också helst se att kommunerna väljer lösningar som gör det möjligt att ta personalkostnader ur den
ordinarie kommunala personalbudgeten. Men tyvärr har många mindre kommuner stora ekonomiska
utmaningar och marginalerna är små. En ytterligare komplexitet är att statsbidragets utformning inte
tar hänsyn till antalet personer som tillhör den nationella minoriteter, utan kommunens totala
invånarantal. Även på det sättet blir förutsättningarna väldigt olika i till synes lika stora kommuner.
Detta är dock svårt att komma åt.
På sidan 8 föreslås i riktlinjerna att statsbidraget får användas till ”del av” personalkostnad. Vad menas
med ”del av”? Skrivningen kommer sannolikt att åter leda till oklarheter om hur stor andel som är
tillåten – jmf implementeringsproblematiken rörande 17-18 §§ lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.

Den ekonomiska situationen för många mindre kommuner är – och kommer att vara – ansträngd
framöver. Resultatet av den föreslagna reglering kan istället bli att en fattig kommun väljer att anställa
en samordnare/koordinator på färre procent, vilket kommer att påverka implementeringen av
minoritetspolitiken negativt. Erfarenheterna sedan år 2000 visar att samordnaren har mycket stor
betydelse för resultatet. För kommuner med högre statsbidrag är det knappast ens ett problem i dag att
hela samordnarens lön tas från statsbidraget.
I själva verket ligger grundproblemet snarare i själva statsbidragens storlek. Trovärdigheten och
genomförandet av minoritetsreformen naggades i kanten av den sänkning av statsbidragets storlek som
genomfördes av dåvarande regeringen i slutet av 2011. Att sänka det lägsta statsbidraget från 750 000
kr till 660 000 kr var negativt. Det gav kommunerna signaler om osäkerhet i finansieringen. Om det är
så att de minsta kommunerna har reella problem med att få medlen att räcka till i dag och att de måste
använda statsbidragen även till personalkostnader, så bör man i första hand överväga en höjning av de
lägsta statsbidragen istället.
Eftersom minoritetsreformen nu är inne på sitt sjunde år finns det anledning att se över storleken på
statsbidragen till kommuner och landsting, så att de följer kostnadsökningar. Kanske behöver man
indexera statsbidraget eller knyta det till basbeloppet. Kommunala kostnader för denna verksamhet
med riktade statsbidrag ökar, precis som för verksamhet med generellt statsbidrag.
Krav	
  på	
  minoritetsorganisationer	
  
I konsultrapporten betonas de lokala minoritetsorganisationernas betydelse. Rörande ekonomiskt stöd
till sådana organisationer konstateras att ”utbetalade bidrag, stipendier etc. är av vital betydelse för att
lagstiftningens och förordningens intentioner ska uppfyllas” (sid 3). Minoritetsorganisationerna gör
alltså ett mycket viktigt arbete.
Statsbidraget ska givetvis inte användas som föreningsstöd för verksamhet som inte syftar till att
stärka gruppen, stärka språk och kultur. I de sammanhang då Sverigefinländarnas delegation och STRT utbildat lokala minoritetsorganisationer har vi även lyft denna fråga.
Vi förstår syftet med att styra upp lokala organisationers användning av ekonomiskt stöd. Man måste
dock hålla i minnet att den verksamhet som genomförs, görs i stort sett helt på ideell basis och av
vanliga ideella. Att ställa krav på återrapportering, beaktande av barn- och jämställdhetsperspektiv kan
bli en stor utmaning för små föreningar. Det kräver större medvetenhet och verktyg. Inför man sådana
krav behöver Länsstyrelsen i så fall bistå med vägledning och utbildningsinsatser. Inte ens
Länsstyrelsen gör barnkonsekvensanalyser i dag i sin minoritetspolitiska verksamhet.
Barnkonsekvensanalyser är ett bra verktyg som med fördel kan användas, men det förutsätter kunskap.
Sådana används bl.a. inom Svenska kyrkans verksamhet och artikel 30 i barnkonventionen stärker
minoritets- och urfolksbarn, och för att klara av kravet på barnkonsekvensanalys har en rad
utbildningar genomförts i församlingarna.
Riktmärket på de krav som ställs på minoritetsorganisationer behöver vara likartade som för annan
lokal kommunal föreningsverksamhet. Ställs det sådana krav på idrottsföreningar och barnverksamhet
som bedrivs på ideell basis? Det får inte bli så att högre krav ställs på nationella minoriteter. Alltför
rigida och detaljerade regler kommer inte vara de nationella minoriteterna till hjälp.
I de föreslagna riktlinjerna anges vidare att minoritetsorganisationer inte får använda statsbidraget för
lokalkostnader. Även detta förslag andas okunskap om hur verkligheten ser ut för de nationella
minoriteterna. Det finns mycket framgångsrik revitaliserande och identitetsstärkande barn- och
ungdomsverksamhet i dag som möjliggörs genom just kommunalt stöd i form av lokalkostnader. Ett
sådant exempel är barn- och ungdomsverksamheten på finska i Uppsala. Lokalföreningen har inga
möjligheter att bedriva verksamheten utan lokaler och dessa är inte möjliga att hyra utan stöd från
kommunen. Det innebär att man kan hålla nere kostnader för familjer som vill delta. Många
minoritetsverksamheter, särskilt för barn och unga, är nytillkomna och de har inte föreningslokaler
sedan tidigare.

