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Skyltning på de nationella minoritetsspråken i
stadens offentliga lokaler
Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion från Clara
Lindblom (V) och Rodrigo Arce (V), KS 2019/1294
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänstutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
För att främja och höja minoritetsspråkens status föreslås att all
stadens skyltning av offentliga lokaler görs både på svenska och de
fem nationella minoritetsspråken. Förvaltningen anser att staden bör
prioritera andra sätt att främja och stärka minoritetsspråken.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat motionen Skyltning på de nationella
minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler till tre
stadsdelsförvaltningar, sex fackförvaltningar samt föreningar som
representerar minoriteterna att besvarar motionen senast den 20
januari 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för HR och extern service.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 12 december 2019.
Ärendet
I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer,
samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella
minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och
meänkieli. Därutöver ingår Stockholms stad i förvaltningsområde
för finska, meänkieli och samiska.
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Motionen som är skriven av Vänsterpartiet i Stockholms stad vill
främja och höja minoritetsspråkens status genom att all stadens
lokalskyltning görs både på svenska och de fem nationella
minoritetsspråken.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt att främja
minoritetsspråken. Framförallt är det viktigt att den som tillhör en
nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt
minoritetsspråk. Förvaltningen ska även tillgodose att personer som
talar finska, meänkieli eller samiska har möjlighet att kommunicera
på sitt språk samt erbjuda förskola eller äldreomsorg på det egna
språket.
Förvaltningen bedriver verksamheter i stort antal lokaler i form av
förskolor, gruppboende, servicehus samt vård- och omsorgsboende
med mera. Det skulle innebära en extra kostnad att skylta om
samtliga lokaler. Förvaltningen gör samtidigt bedömningen att
behovet av skyltar på andra språk i Älvsjö är ringa. Mot bakgrund
av detta föreslår förvaltningen att staden prioriterar andra sätt att
främja och stärka minoritetsspråken.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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