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Svar på remiss av motion (2013:53) av Tara Twana (S)

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
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Sammanfattning
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ställer ett krav på
användning av begreppet andragenerationssvenskar i stället för
andragenerationsinvandrare i dokument som produceras inom
ramen för kommunfullmäktiges verksamhet.
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Förvaltningen anser att begreppet andragenerationssvenskar inte
bör införas som ersättning för andragenerationsinvandrare. Det
behöver inte införas ett särskilt begrepp för personer som är
födda i Sverige.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande remitterat
motion (2013:53) om begreppet andragenerationsinvandrare kan
leda till diskriminering av Tara Twana (S). Remisstiden går ut 4
november 2013.
Ärendet har även remitterats till Rinkeby-Kista, Skärholmen och
Älvsjö stadsdelsnämnder samt till arbetsmarknadsnämnden och
stadsledningskontoret.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande
avdelningen.

har utarbetats

inom

administrativa

Motionen i sammanfattning
Andragenerationsinvandrare är ett begrepp som ofta används i
Sverige och även i resten av Europa. Men begreppet är
missvisande, personer som är födda i Sverige bör inte kallas
invandrare. Ordet har ofta en negativ laddning och förstärker
dessutom ett vi-och-dom-tänkande. Majoriteten av de personer
som idag kallas andragenerationsinvandare är svenska
medborgare med fulla rättigheter och eftersom de är födda i
Sverige bör de givetvis behandlas som svenskar.
Motionären yrkar följande:
Att kommunfullmäktige ställer ett krav på att när ett begrepp
behövs i rapporter, dokument eller för andra behov inom
kommunfullmäktiges verksamhet ska något annat begrepp än
andragenerationsinvandare
användas,
förslagsvis
andragenerationssvenskar.

Förvaltningens synpunkter
Personer som är födda i Sverige bör inte kallas invandrare.
Emellertid
anser
förvaltningen
att
begreppet
andragenerationssvenskar inte bör införas som ersättning för
andragenerationsinvandrare. Det behöver inte införas ett särskilt
begrepp för personer som är födda i Sverige.
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På riksnivå är utgångspunkten för integrationspolitiken att
säråtgärder bör riktas till invandrare som grupp endast när
invandrarskapet är en mer relevant utgångspunkt för åtgärder än
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andra förhållanden. Detta anses vara fallet endast under
invandrares allra första tid i Sverige.
När det gäller begreppet invandrare har regeringen konstaterat
bl.a. att detta är grovt generaliserande och underförstår en grupp
med gemensamma kännetecken och en samhörighet som är skild
från svenskarnas. Begreppet bör därför inte användas på ett sätt
som förstärker ett vi-och-dom-tänkande och i synnerhet undvikas
som benämning på personer som är födda i Sverige.
Socialnämnden behandlade 27 augusti 2013 remiss av
Medborgarskapsutredningens
betänkande
Det
svenska
medborgarskapet (SOU 2013:29), dnr 1.6-401/2013. I denna
föreslås bland annat att lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap (MedbL) ska inledas med en paragraf om
medborgarskapets
betydelse
och
hur
medborgarskapsceremonierna ska utformas.
I remissvaret framhöll nämnden att införande av en
portalparagraf i lagen om svenskt medborgarskap (MedbL) skulle
bidra till att tydliggöra medborgarskapets betydelse och framhålla
att medborgarskapet står för samhörighet för alla som har svenskt
medborgarskap oavsett om man har utländsk eller svensk
bakgrund. Det är angeläget att detta synsätt får genomslag i
samhället.

Bilaga
Motion (2013:53) om begreppet andragenerationsinvandrare kan
leda till diskriminering av Tara Twana (S)
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