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Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltnings‐
område
Ärendebeskrivning
Nina Berggård, för vänsterpartiet, anför följande i motion.
Vänsterpartiet har beaktat att Sverige genom internationella avtal förbundit
sig att skydda och stärka rättigheter för de nationella minoriteter som finns i
vårt land och vår kommun. Vänsterpartiet menar att det är ett grundläggande
demokratikrav att också alla medborgare i Luleå ska ha rättigheter som är
knutna till deras identitet, språk och kulturarv.
Vi anser att Luleåbor som tillhör de minoriteter som har geografiska rättig‐
heter i Sverige ska kunna använda sig av sitt eget språk vid sina kontakter
med kommunen. Vidare anser vi att kommunen bör inrätta ett minoritetsråd
med beslutsmandat i de frågor som där behandlas. I rådet ska alla nationella
minoriteter i Luleå beredas plats.
Under 2009 lämnades ett medborgarförslag till Luleå kommunfullmäktige
med förslag att kommunen skulle ansöka om att bli ett förvaltningsområde för
finska. Kommunfullmäktige avslog förslaget efter ett remissförfarande i flera
olika nämnder.
Remisserna utgår alla från vad som är lämpligt för kommunen utan några
djupare Konsekvensbeskrivningar. Bland annat fanns den felaktiga uppgiften
om att statsbidraget till förvaltningskommunerna lämnas i mån av tillgång på
medel. Detta statsbidrag är lagstadgat och utgår till alla förvaltnings‐
kommuner. (se bilaga I)
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Utgångspunkten för reformen som redan inleddes under den social‐
demokratiska regeringen är rätten till deltagande för minoriteter. Utgångs‐
punkten är således inte kommunens behov eller förmåga att redan idag anse
sig kunna nå upp till de kriterier lagen om förvaltningskommunerna anger.
Möjligheten att bevara och utveckla sin kulturella identitet är central i statens
politik rörande de nationella minoriteterna. Rättigheterna syftar till att sätta
minoriteten i en jämlik position med majoriteten.
”Ett senkommet erkännande av vårt lands historiska nationella minoriteter
judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och deras språk, men
också av vårt gemensamma kulturarv. Ett erkännande av grupper som både
osynliggjorts och förtryckts under långa tider” (prop. 2008/2009:158). Luleå
har ett stort antal individer med anknytning till de nationella minoriteterna.
Högt skattat till cirka 50 procent och i vart fall överstigande 35 procent (se
bilaga III och IV).
Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att Luleå kommun tar initiativ i syfte att bli förvaltningskommun för de
nationella minoriteterna samer, tornedalingar och sverigefinnar med stöd av
7§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
att Luleå kommunfullmäktige beslutar inrätta ett kommunalt råd för
nationella minoriteter.
Bilagorna finns i handlingarna till ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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