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Dnr KDN 2020/35

§ 26

Remiss: Minoritetspolitiskt program

Sammanfattning

Haninge kommun har sedan 2010 varit Finskt förvaltningsområde
och sedan 2016 en utvecklingskommun för Romsk inkludering men
har saknat styrdokument för det minoritetspolitiska arbetet.
Från 1 januari 2019 är det lagstyrt att alla kommuner och regioner
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete.
Utifrån beslut i kommunstyrelsen, DNR KS 2018/372 §194, så
gavs kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
minoritetspolitiskt program i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv.
Syftet med Haninges minoritetspolitiska program är att det ska ge
en långsiktig och övergripande bild av kommunens ambition och
vilja i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Programmet
ska bidra till en förstärkning och kompetenshöjning i kommunens
arbete genom att tydliggöra rättigheter, samordning, ansvar,
uppföljning och utvärdering. Det ska vara till stöd och ge
vägledning för alla anställda och förtroendevalda i kommunen. Det
ska utgöra som underlag i verksamhetsplanering och föreslås gälla
för alla kommunens verksamheter och bolag.
Förslaget till minoritetspolitiskt program för Haninge kommun har
sänts på remiss till samtliga Haninge kommuns nämnder, statliga
och regionala instanser, kommuner i Södertörn med flera.
Remissen ska vara besvarad 2020-05-03.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden har för avsikt att leva upp till de
nationella målen och till de åtaganden som europarådets
minoritetskonventioner innebär.
Några av de av de lagar som fastställer Nationella minoriteters
rättigheter är Bibliotekslagen och FN:s barnkonvention. Det bidrar
till att nämndens verksamheter redan idag arbetar aktivt med frågan
via ett rikt kultur- och föreningsliv där nationella minoriteter är en
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del av det med syfte att ges möjlighet att behålla sin kultur och
bevara delar som traditioner, språk och kulturarv.
Bibliotek- och kulturverksamheten i Haninge arbetar aktivt med att
föra dialog med de nationella minoriteterna så att deras röst och
behov gällande bibliotek och kultur tas tillvara.
Förvaltningen anser att programmet för det minoritetspolitiska
arbetet i Haninge kommun på ett tydligt sätt ger en övergripande
och långsiktig bild av kommunens ambition och vilja med detta
arbete och kommer att utgöra en bra grund för nämndens fortsatta
arbete.
Underlag för beslut

- Remiss från kommunstyrelsen 2020-01-30, förslag till
Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun.
Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: Chef Utveckling och stöd, Kristina Nyman, Monica
Winiger,
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