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Minnesanteckningar från öppet samråd med Sveriges
fem nationella minoriteter
Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne är värdar för mötet
Plats: Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7b, Malmö
Datum: 2022-05-31
Tid: 17.30–20.00
1. Hej och välkommen
Region Skånes kulturnämndsordförande Magnus Lunderquist (KD) inleder
mötet genom att hälsa alla välkomna. Magnus var tydlig med att processen
med att starta upp samråd med samtliga fem nationella minoriteter är mycket
viktig för såväl Region Skåne som Länsstyrelsen Skåne.
2. Återkoppling kring vad som hänt sedan dialogmötet den 7 april, Martina Holmgren, strateg, Länsstyrelsen Skåne
Efter en kort presentationsrunda lämnade Magnus över ordet till Martina
Holmgren, strateg på Länsstyrelsen Skåne. Martina börjar med en tillbakablick på den samrådsprocess som inleddes i mars/april med två möten där
vi tillsammans började diskutera och identifiera angelägna ämnesområden för
samråd samt började ringa in formerna för hur vi vill ha samråd. En arbetsgrupp bildades som tillsammans med Länsstyrelsen och Region Skåne arbetade fram innehållet på dagens samråd.
Röster från deltagarna lyfte det faktum att i princip alla kommuner i Sverige
saknar handlingsplan för sitt minoritetsarbete och att det borde vara en angelägen politisk fråga i både kommun, region och stat att arbeta för en förändring. Kommentarerna om brister i det minoritetspolitiska arbetet utlöste flertalet röster som uppmärksammade vikten av insatser för att bevara minoritetsspråken. Flertalet frågor som hör till det kommunala ansvaret luftades; hur
viktigt det är med personal som kan minoritetsspråk på förskolor, i skolor,
inom äldreomsorgen och i hemtjänsten. Även frågan om hur stora arbetsgivare som kommun, region och länsstyrelse viktar kunskaper i minoritetsspråk
lyftes. En deltagare ställde frågan hur satsningen Bokstart på minoritetsspråk
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fungerar i Skåne. En annan angelägen fråga som lyftes är översättningar av
myndigheters webbsidor till minoritetsspråken.
Gällande förskola, skola, äldreboende och hemtjänst så är det kommunens
ansvarsområde. Kontakta din kommun för information. Flera av de kommunala frågorna som lyftes rörde Malmö stad och i Malmö stad kan man kontakta Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) för frågor som rör
den romska minoriteten. För frågor som rör övriga minoriteter kan man ta
kontakt med Sanna Jälevik.
Länk till information om Malmö Stads arbete med nationella minoriteter:
Nationella minoriteter - Malmö stad (malmo.se)
Länk till RIKC: Romskt informations- och kunskapscenter - Malmö stad
(malmo.se)
Martina avslutade diskussionen med att konstatera att språkfrågan är viktig
men att flera av de behov som lyfts under diskussionen ligger framförallt
nom ramen för hemkommunens ansvarsområde. Vi får hjälpas åt att kanalisera frågorna till rätt instans/person.
Att återkoppla på nästa möte:
 Region Skåne återkommer med information om Bokstart på minoritetsspråken.
3. Information om arbetet med framtagande av en ny friluftslivsstrategi,
Malin Andersson, friluftslivssamordnare, Länsstyrelsen Skåne
Malin presenterade arbetet med att ta fram en ny friluftsstrategi för Skåne
samt informerade om när och hur du som privatperson och/eller föreningsrepresentant kan bidra med synpunkter och förslag. (Malins presentation följer
med minnesanteckningarna som bilaga.)
När strategin ska gå ut på remiss kommer den även att skickas till de som deltagit på samrådet samt till nationella minoritetsorganisationer. Malin vill
gärna få inspel i samband med att Länsstyrelsen Skåne går ut med strategin
på remiss. Om någon samrådsdeltagare kom på något efter samrådet som
man vill skicka med så är man välkommen att höra av sig till Malin via epost: malin.andersson@lansstyrelsen.se.
I samband med Malins presentation lyftes flera röster om behovet av information om allemansrätten på minoritetsspråken. Malin tipsade om att föreningar/organisationer kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för att göra informations- och kommunikationssatsningar om allemansrätten. Ansökningstiden för 2022 är avslutad, men kontakta gärna handläggaren på Naturvårdsverket för att höra mer om bidraget.
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Länk till informationen på Naturvårdsverkets hemsida: Öka kunskapen om
allemansrätten (naturvardsverket.se)
Flertalet deltagare lyfte behovet av aktiviteter för barn och unga kopplat till
kunskapen om naturen och allemansrätten. Föreningslivet efterlyste möjligheter till att söka finansiering för aktiviteter i naturen. Malin tipsade om Friluftsfrämjandet som en bra samarbetspart. De kan inte vara medfinansiär men
de har organisationen och kunskapen om hur man förmedlar information till
barn och unga.
Länk till Friluftsfrämjandets hemsida: Låt äventyret börja - Friluftsfrämjandet
(friluftsframjandet.se)
I Skåne finns omkring 350 naturreservat och tre nationalparker. Vid samtliga
tre nationalparker finns så kallade naturrum där du kan lära dig mer om området. Om man känner sig osäker på vilka naturområden man är välkommen att
besöka så är det bra att börja med någon av de tre nationalparkerna, de är alla
ägda av staten.
Länk till Länsstyrelsen Skånes information om naturreservat: Naturreservat |
Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)
Länk till Länsstyrelsen Skånes information om nationalparker: Nationalparker | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)
4. Region Skånes handlingsplan för nationella minoriteter, Caisa Lindfors, utvecklare, Region Skånes kulturförvaltning
Region Skåne har sedan 2013 en handlingsplan för arbetet med Sveriges fem
nationella minoriteter. Planen revideras under 2022 och den nya handlingsplanen ska gälla 2023-2027. Handlingsplanen är koncerngemensam och därmed av övergripande karaktär och syftar till att säkerställa lagstiftningens intentioner inom Region Skånes verksamheter. Planen följer lagstiftningens
struktur och arbetet bör införlivas i ordinarie verksamhetsplanering och budget.
5. Diskussion om den fortsatta samrådsprocessen
I vårt gemensamma arbete med att få till stånd en fungerande samrådsprocess
enades vi om följande punkter att fortsätta diskutera:
 Tidsätta punkterna på dagordningen så tidsåtgången per punkt blir
rimlig
 Enas om hur vi hanterar kommunala respektive regionala frågor
 Tydlighet kring vad som är informationspunkter och vad som är beslutspunkter
 Spelregler för mötesstruktur; vad händer innan/under/efter samråd
 Förmöten/planeringsgrupp för att enas om innehållet på samrådet.
Planeringsgruppen ska innehålla flera olika minoriteter
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Göra en årsplanering
Upprätta en dagordning
Skicka ut påminnelse till de anmälda samma dag som samrådet äger
rum
Samråden ska vara öppna men det ska finnas möjlighet för separata
samråd om frågor som inte berör alla
Konkreta och tydlighet kring vad samrådet är till för
Hur når vi unga?
Politisk närvaro viktigt
Hur sprider vi och delar information om samråden på bästa sätt?

Nästa samråd planeras till den 27 september kl. 17.30–20.00.
Förmöte minst en månad innan. De som vill ingå i planeringsgruppen inför
kommande samråd kan anmäla sitt intresse till Caisa Lindfors, Martina
Holmgren eller Tamas Krizsan via e-post: tamas.krizsan@skane.se,
caisa.lindfors@skane.se eller martina.holmgren@lansstyrelsen.se
6. Övrigt: Kort information från det nybildade nätverket Malmös Nätverk för Inkludering
Erland Kaldaras från Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) företrädde nätverket och presenterade kort syfte och mål. Malmös nätverk för inkludering
(MNI) består av lokala organisationer med ett gemensamt intresse för att
stärka dialogen och samverkan mellan Malmö stad och civilsamhällesorganisationer i arbetet för romsk inkludering. Nätverket bildades av Romska Kulturcentret i Malmö, Malmö Romska Idécenter, Malmö Ungdomscentral och
Tehara Media våren 2022.
En kort presentation av MNI finns att läsa på Magasin Dikkos hemsida: Nytt
nätverk: Malmös nätverk för inkludering – Magasin DIKKO
MNI finns på Facebook: Malmös Nätverk för Inkludering - Startsida | Facebook
Som sista punkt informerade Martina om att Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Region Skåne och några skånska kommuner planerar för en konferens till hösten/vintern. Målgruppen är tjänstepersoner och fritidspolitiker och
syftet är att öka kunskapen om Sveriges nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen. En arbetsgrupp med representanter från region och kommuner
har bildats och nu vill gruppen även addera några representanter från någon/några av minoritetsgrupperna. De som är intresserade av att delta i konferensplaneringen kan kontakta Martina Holmgren via e-post: martina.holmgren@lansstyrelsen.se
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Minnesanteckningarna är sammanställda av Caisa Lindfors, utvecklare, Region Skånes kulturförvaltning och Martina Holmgren, strateg, Länsstyrelsen
Skåne.
Bilaga: Information om arbetet med framtagande av en ny friluftslivsstrategi,
Malin Andersson, Länsstyrelsen Skåne (pdf)
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