REMISSYTTRANDE
Datum

2017-09-22

1 (3)
Dnr

1272/17

Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik
(SOU 2017:60)
(Dnr Ku2017/01534/DISK)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
delbetänkandets förslag om att ge uppföljningsmyndigheten och MUCF ansvar för
att stärka minoritetsorganisationernas förutsättningar att utöva inflytande genom
utbildning och andra kunskapshöjande åtgärder.
MUCF ställer sig positiv till att öka statsbidraget till de nationella minoriteternas
organisationer enligt förordning (2005:765). MUCF välkomnar även en översyn
av förordningen bland annat med hänsyn till begreppet ”riksintresse”.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

MUCF har tidigare uttryckt att myndigheten önskar hantera bidragsgivningen
enligt förordning (2005:765). Sedan dess har regeringen fattat beslut om att
MUCF ska omlokaliseras till Växjö med start 2019. Flytten till Växjö gör att
myndigheten gärna undviker nya uppdrag under 2018 men gärna ser att
bidragsgivningen flyttar till myndigheten med start 2019. En konsekvens av
MUCF:s utlokalisering är att administrationskostnaderna för hanteringen av
bidraget kommer att öka. Detta i form av resekostnader för tjänstepersoner och
organisationer samt möteslokalskostnader i de fall möten och samråd förläggs till
Stockholm.
Länsstyrelsen i Stockholm fördelar årligen 4,6 miljoner kronor i bidrag till
nationella minoritetsorganisationer enligt förordning (2005:765). Utredningen
föreslår minst en fördubbling av det bidraget men MUCF saknar ett resonemang
kring kostnaden att hantera bidraget. För att kunna fördela bidrag till det civila
samhället på ett rättssäkert och effektivt sätt måste administrativa kostnader
avsättas. I bidragsgivning enligt förordning ingår flera olika moment:
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1. Förarbete (från uppdragsdialog till färdig organisering.)
2. Kommunikation (framtagande och genomförande av kommunikationsstrategi)
3. Hantering av ansökningar (beredning, föredragning, beslut och eventuell
utbetalning av bidrag)
4. Stöd, uppföljning och kontroll (stöd, erfarenhetsutbyte*, kontroll, frågor
gällande hur bidraget får användas)
5. Hantering av slutrapporter (beredning, föredragning, beslut och eventuellt krav
om återbetalning av bidrag)
6. Redovisning (till uppdragsgivaren)
7. Kunskapsspridning (spridning av kunskap om området samt resultat och
erfarenheter från verksamheter*)
*Merkostnader på grund av myndighetens placering i Växjö.
Baserat på de olika delarna som ingår i hanteringen av ett bidrag uppskattar
MUCF kostnaden att hantera bidraget till 600 000 kronor oberoende av om
bidragssumman som ska fördelas ökar eller är densamma.
Samiska civilsamhällesorganisationer omfattas idag inte av förordning
(2005:765). Eftersom samer också är en nationell minoritet och det bidrag som
fördelas till samiska organisationer via Sametinget till viss del har ett annat syfte
bör förordningen ändras till att även inkludera samiska organisationer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att
ordet ”representanter” stryks ur 5 § lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. När det gäller förtydligandet av samråd i den föreslagna 5a § är
vi positiva till ett förtydligande men önskar justera skrivningen något.
Formuleringen ”behov och synpunkter” bör bytas ut till ”behov, erfarenhet och
kompetens” för att bättre synliggöra just den erfarenhet och kompetens som de
nationella minoriteterna själva besitter och som är själva anledningen till att
samråd ska hållas.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
förändringen i bestämmelsen i 5 § minoritetslagen att förvaltningsmyndigheterna
särskilt ska beakta förutsättningarna för barn och unga som tillhör de nationella
minoriteterna.
Det är positivt att utredningen lyfter fram att det saknas intersektionella
undersökningar på området. MUCF har också redan under utredningens gång
poängterat att det saknas kunskap gällande hbtq-personer som tillhör de nationella
minoriteterna. För att åtgärda delar av den kunskapsbristen skulle MUCF gärna
själva eller i samarbete med annan lämplig myndighet (till exempel
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Folkhälsomyndigheten) ta emot ett uppdrag om unga, hbtq och hälsa. MUCF kan
bidra med metoder för att säkerställa ett ungdomsperspektiv oberoende av på
vilken myndighet som ett eventuellt uppdrag skulle hamna.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Helena
Lundgren har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i
den slutliga beredningen av ärendet.

Lena Nyberg
generaldirektör

Helena Lundgren
handläggare
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