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§ 14
Motion (KS 2019/1294) från Clara Lindblom (V) och
Rodrigo Arce (V) om skyltning på de nationella
minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler. Svar
på remiss från kommunstyrelsen
Dnr. 1.1/2922/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Att godkänna och överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2019-11-29.
Sammanfattning

Clara Lindblom och Rodrigo Arce (båda V) lämnade den 29
augusti 2019 in en motion där kommunfullmäktige föreslås
skylta på alla fem nationella minoritetsspråk i alla stadens
offentliga lokaler; finska, samiska, jiddisch, romani chib och
meänkieli. Detta för att synliggöra närvaron av dessa språk i
staden och landet. Syftet är också att leda till ökad stolthet hos
minoritetspersoner och ökad kunskap om minoriteterna bland
majoritetsbefolkningen. Eftersom det finns flera varieteter inom
samiska och romani chib vill man att skyltning ska finnas på de
olika språken. Det totala antalet språk skulle då bli fjorton.
Kulturförvaltningen arbetar aktivt för att stödja de nationella
minoriteternas kultur och språk i nämndens verksamheter, såsom
biblioteken, kulturstödet, kulturskolan, kulturevenemang och
museerna. Sedan 2018 har förvaltningens minoritetsarbete
intensifierats. Kulturstödet har ökat kraftigt till program för
stadens minoriteter och såväl biblioteket och stadsmuseet
genomför under 2020 stora satsningar.
Förvaltningen är positiv till ambitionen bakom förslaget. Det
finns flera sätt att synliggöra minoritetsspråken i stadens
offentliga lokaler. Förvaltningen bedömer att omfattning och
form bäst utformas inom ramen för respektive verksamhet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) lämnar särskilt
uttalande enligt följande:
Vi är glada över att kulturförvaltningen ställer sig positiva
till motionen och håller med om att omfattning och form
bäst utformas inom ramen för respektive verksamhet. Vi
hoppas att även kommunstyrelsen kommer att lyssna på
kulturförvaltningen och förstå vikten av att lyfta de
nationella minoritetsspråken i stadsrummet.
Dessa språk har genom historien varit förbjudna och dess
talare förtryckta. Att Stockholms stad som landets
huvudstad i sina offentliga lokaler skyltar på de nationella
minoritetsspråken är viktigt för att stärka och lyfta de olika
språken och visa på att språken har en plats i staden. Det är
också en viktig symbol för att erkänna att de nationella
minoriteterna är och sedan mycket lång tid varit en del av
landets och stadens befolkning, för att motverka bilden av
Sverige som ett historiskt homogent samhälle samt sprida
kunskap om de nationella minoriteterna.
Ersättaryttrande

Sofia Lundin (Fi) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordförande Torun Boucher m.fl. (V).
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