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Jöran Fagerlund har i sin interpellation ställt fyra frågor till kommunstyrelsens 
ordförande och kommunstyrelsens ordförande har överlämnat interpellationen till mig för 
besvarande. Jag vill ge Jöran Fagerlund följande svar: 

1) Anser du att Göteborgs Stad har förberett sig tillräckligt för att kunna möta de 
nya krav på organisationen som den nya lagen kräver? 

Ja, det anser jag. 

Sedan 2004 har kommunstyrelsen utsett en ansvarig för att följa minoritetsfrågorna. En 
del i detta har varit att regelbundet träffa representanter för de olika minoritetsgrupperna 
och diskutera behov och önskemål samt vilka åtgärder kommunen bör vidta. Ett närmare 
samarbete med Västra Götalandsregionen kring frågorna har inletts under hösten 2009. 

Under hösten 2009 inbjöds en departementssekreterare från integrations- och 
jämställdhetsdepartementet till gruppen för att informera om den nya lagstiftningen. Vid 
detta tillfälle informerades också om på vilket sätt staden arbetar för att erbjuda bland 
annat modersmålsundervisning och äldreomsorg på minoritetsspråken. 

Under mötet ställdes frågan vilka nya krav lagstiftningen ställer på kommunerna och vad 
Göteborgs kommun eventuellt behöver förändra för att leva upp till den nya lagens krav. 
Dessvärre gavs inga tydliga svar på dessa frågor, men olika åtgärder såsom förbättrad 
information på stadens hemsida och bättre samordning av språkkompetens inom olika 
verksamheter har diskuterats i gruppen. 

Frågan om Göteborg ska ansöka om att bli förvaltningsområde för finska utreds för 
närvarande av stadskansliet, bland annat genom kontakter med de kommuner som hittills 
ansökt om att bli förvaltningsområde. Svar väntas under våren. 

2) Finns det kapacitet i alla förvaltningar att kommunicera på de officiella 
minoritetsspråken? 

Nej. Behovet bedöms inte heller finnas på alla minoritetsspråken. 

Det är en vanlig missuppfattning att lagstiftningen ger rätt att kommunicera på 
minoritetsspråket i alla myndighetskontakter. Lagen ställer endast krav på att detta ska 
erbjudas om det är möjligt. För personer som inte kan förstå eller göra sig förstådda på 
svenska erbjuds naturligtvis tolkhjälp i sådana situationer där detta är nödvändigt. 

Därutöver arbetar stadens verksamheter med att matcha språkkunnig personal inom 
främst äldreomsorgen med brukarnas modersmål. 

Modersmålsundervisningen i skolan möter behoven för den sverigefinska gruppen väl, 
medan det varit svårare att rekrytera lärare för den romska gruppen.   
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En viktig del i lagstiftningen handlar om att skydda och främja  minoriteternas språk och 
kultur. Här spelar stadens kulturinstitutioner en viktig roll och flera av dessa har under 
2009 erbjudit en rad aktiviteter i detta syfte. 

Jag vill i detta sammanhang också framhålla det viktiga arbete som föreningar och 
frivilligorganisationer utför i dessa frågor och det kommunala stöd dessa erhåller. 

3) Hur kommer kommunens egen kommunikation exempelvis på hemsidan att 
utökas till minoritetsspråken? 

Det är orimligt att översätta all information som finns på stadens hemsida till 
minoritetsspråken. Däremot har initiativ tagits för att förbättra hemsidans information till 
och om minoritetsgrupperna. Det fortsatta arbetet i denna del kommer förmodligen också 
att samordnas med Västra Götalandsregionen. 

4) Är du beredd att vidtaga åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas 
rättigheter utöver det som lagen kräver? 

Eftersom det varit svårt att få klara och konkreta besked om vilka krav lagen faktiskt 
ställer är det svårt att ge ett entydigt svar på frågan. Jag är däremot beredd att i samråd 
med minoritetsgrupperna vidta åtgärder som gör att kommunen bättre lever upp till 
gruppernas förväntningar avseende bland annat information och matchning av 
språkkompetens inom olika verksamheter. 

 

 

Anna Johansson (S) 


