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STOCKHOLMS STADS RIKTLINJER FÖR NATIONELLA
MINORITETERS RÄTTIGHETER
Svar på remiss

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB:s förslag till beslut:
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB överlämnar följande
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet anmäls som kontorsyttrande på styrelsens sammanträde den 30
maj 2018

Christer Edfeldt
VD

Ärendet
Stadsledningskontoret föreslår i ett tjänsteutlåtande att riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter ska antas vilket ska vara styrande för nämndernas
insatser på området. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Stockholm
stadshus AB som därefter har sänt ärendet till Bostadsförmedlingen i Stockholm
AB som underremiss för yttrande senast 2018-04-05.
Stockholms ska enligt kommunfullmäktiges vision vara en stad för alla. I budget
2018 anges att staden ska vara ett föredöme när det gäller att skydda mänskliga
rättigheter, i enlighet med de internationella konventioner som Sverige har
anslutit sig till. I förslaget till riktlinjer beskrivs stadens inriktning och åtgärder
avseende de nationella minoriteternas rättigheter samt en ansvarsfördelning för
nämnderna.
Riktlinjerna anknyter till FN:s konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter (1966) i vilka anges att de nationella minoriteterna har rätt till eget
kulturliv, rätt att bekänna och utöva sin religion och använda sitt eget språk.
Vidare styrs riktlinjerna av europarådets ramkonvention om skydd för nationella
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minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Vid
anslutningen till ramkonventionen erkände regeringen judar, romer, samer,
sverigefinnas och tornedalingar som nationella minoritetsgrupper. Som
nationella minoritetsspråk erkändes jiddisch, romani chib med alla varieteter,
samiska med alla varieteter samt finska och mäenkieli.
Gemensamt för dessa minoriteter är att de har befolkat Sverige under en lång tid
och har långa historiska band till landet. Detta är också ett viktigt skäl till att det
finns ett juridiskt skydd för dessa grupper då det finns en bakgrund av
rasbiologi, rasism och diskriminering som har påverkat deras ställning i
samhället.
Bostadsförmedlingen stödjer som helhet förslaget till riktlinjer som bedöms ge
tydliga och relevanta utgångspunkter för nämndernas insatser när det gäller
skydd och främjande av minoritetsgruppernas rättigheter.
Det ska noteras att endast nämndernas ansvar och roll för detta arbete
kommenteras i förslaget. Här ska det framhållas att bolagen enligt
kommunfullmäktiges budget 2018 har flera uppdrag och direktiv avseende
mänskliga rättigheter vilka också omfattas av dessa riktlinjer.
Bolaget ska i enlighet med kommunstyrelsens direktiv fortsätta samverkan med
rådet för mänskliga rättigheter för att allmänt stärka arbetet mot diskriminering
och motverka en etniskt- och könssegregerad bostadsförmedling. Detta omfattar
även skydd av de nationella minoritetsgruppernas rättigheter. För att stärka
medvetenheten om dessa frågor inom organisationen ska utbildningsinsatser
genomföras för alla medarbetare. Vidare kommer bolaget att se över möjligheten
att erbjuda information om den service som erbjuds på minoritetsspråken.
________________________________
Bilaga
Remiss från kommunstyrelsen:
1. Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.
2. Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

