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§9
Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i
stadens offentliga lokaler. Remissvar
FSK 2019/535

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP), Isak Kupersmidt (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Peter Wallmark (SD) föreslår (se beslutet).
2) Lars Bäck m.fl. (V) föreslår att motionen tillstyrks samt att
därutöver anföra följande:
Det är tråkigt att läsa att fastighetskontoret inte ser värdet av
skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens
offentliga lokaler. Detta är långt ifrån den enda åtgärd som
behövs för att främja och stärka de nationella
minoritetsspråken men det är inte heller en obetydlig åtgärd.
Stockholm bör som landets huvudstad ta ett särskilt ansvar att
värna och lyfta fram de nationella minoriteterna. I Stockholm
ligger Riksdag och Regering och många av landets
myndigheter som ska representera hela landet ligger här.
Människor från hela landet flyttar och har alltid flyttat hit och
att skylta på de nationella minoriteternas egna språk är ett sätt
att visa att landets huvudstad ser och förstår vikten av att
bevara och främja dessa språk. Och det visar på att de
nationella minoritetsspråken har en självklar plats i staden. Vi
tror också att det bidrar till dessa gruppers tilltro till stadens
verksamheter.
Dessa språk har genom historien varit förbjudna och dess
utsatta för statlig sanktionerat förtryck. Ett förtryck som i stor
del skett utifrån det nationella styret i Stockholm och därför
är det symboliskt viktigt att nu lyfta fram dessa språk i staden,
språk som de facto är officiella minoritetsspråk i landet. Det
anser vi inte är jämförbart med det som fastighetskontoret
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skriver i sitt utlåtande om skyltning på språk som talas av
människor som besöker Stockholm.
Vi vill framhålla att vi anser att omfattning och form bäst
utformas inom ramen för respektive verksamhet. Vi har
förståelse för att skyltning kan komma att ske stegvis men
anser att detta är en process som behöver påbörjas gärna till
en början i de mest offentliga lokalerna och på platser där
många människor möts av stadens skyltning så som vid
entréer och liknande. För att det ska vara möjligt behöver
såklart det finnas ekonomiska medel för detta. Stockholm
stad kan med fördel ta lärdom av kommuner, regioner och
myndigheter som redan idag skyltar på de nationella
minoritetsspråken exempelvis Umeå kommun, Region
Norrbotten och Trafikverket.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP), Isak Kupersmidt (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Lars Bäck m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2019/535-2 (Godkänd - R 1) Motion om skyltning på
de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler.
Remissvar
 FSK 2019/535-1.1 Bilaga 1 Motion om skyltning på de
nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler
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