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Betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt
minoritetspolitik
Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över mbricerat betänkande.
Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till frågor av arbetsgivarpolitisk
karaktär.

Utredningen förslår att det inrättas en särskild myndighet för uppdraget att följa
upp, främja och samordna minoritetspolitiken. Detta uppdrag är f.n. uppdelat på
Länsstyrelsen i Stockholms län samt Sametinget. Utredningen förordar en lösning

med en värdmyndighet som på olika sätt ger stöd åt den nya myndigheten. Enligt
utredningens bedömning är Institutet för språk och folkminnen ett lämpligt
alternativ som värdmyndighet för den nyinrättade myndigheten.

Arbetsgivarverket tar inte ställning i frågan om det bör inrättas en ny myndighet
men delar utredningens bedömning att det i så fall bör ske genom att en befintlig
myndighet får i uppdrag att utgöra värdmyndighet för verksamheten.
Arbetsgivarverkets erfarenhet utifrån arbetsgivarpolitisk samverkan är att det
finns utmaningar för små myndigheter att fullt ut axla alla delar av

arbetsgivaransvaret. Det gäller exempelvis förutsättningarna för små myndigheter

att upprätthålla HR-kompetens vilket är en av förutsättningarna for en effektiv och
långsiktigkompetensförsörjning.En liten myndighet kan också ha svårare att
arbeta kostnadseffektivt och att vara lika flexibel som en större organisation.
Arbetsgivarverket vill i övrigt framhålla vikten av att nödvändiga beslut fattas i
god tid inom den tänkta tidsramen for förändringarna. Detta i syfte att säkerställa
den process som följer av skyldigheter enligt lag och avtal i samband med
organisatoriska förändringar av detta slag. Något som särskilt behöver beaktas är
regleringen om verksamhetsövergång (6 b § lagen om anställningsskydd, LAS).
Denna fråga, som inte har belysts närmare i betänkandet, behöver övervägas i den
fortsatta beredningen.
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Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Eva Liedström Adler. Vid den

slutgiltiga handläggningen deltog enhetschef Lars Andrén och utredaren Torbjörn
Eklund, föredragande.
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