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Avrapportering av uppdrag att följa upp,
analysera och redovisa den egna verksamheten
utifrån det minoritetspolitiska målet (1 januari –
15 november 2013)
Målen för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de
nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.
Universitets- och högskolerådet har tillsammans med sex andra myndigheter i uppdrag
att under en treårsperiod 2013-2015 följa upp och analysera den egna verksamheten
utifrån minoritetspolitikens mål. I Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
Universitets- och högskolerådet återfinns uppdraget under rubriken främjande och
rättigheter. Detta är uppföljning för år 1, det vill säga 1 januari till 15 november 2013.
Uppföljningen ska göras efter följande frågeställningar:
1.

Med utgångspunkt i regleringsbrevet för budgetåret 2013 – Vilka externa
insatser har myndigheten gjort under perioden inom de tre
minoritetspolitiska delområdena:
• diskriminering och utsatthet
• inflytande och delaktighet (både centralt och om det finns, lokalt)
• språk och kulturell identitet?
Hur har insatserna initierats? (genom kartläggning, samråd med
minoriteterna, annat?)
Vilka effekter avser myndigheten att uppnå med insatserna inom sitt
verksamhetsområde?
Om möjligt, redovisa vilka effekter insatserna har haft för de nationella
minoriteterna.

2.
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Vilka (om) särskilda regeringsuppdrag har myndigheten haft under perioden
när det gäller nationella minoriteter?
Om möjligt, redovisa vilka effekter insatserna har haft för de nationella
minoriteterna?

DNR 1.1.1-2778-2013

3.

Hur ser myndighetens samråd med de nationella minoriteterna ut?
Vilka samråder myndigheten med? Hur har urvalet gått till?

4.

Var i organisationen finns ansvaret för myndighetens minoritetspolitiska
arbete?

5.

Hur sprids kunskap om minoriteterna och minoritetsspråken inom
myndigheten? Vilka resultat har detta fått för verksamheten?

Frågeställning 1

Universitets- och högskolerådet är ny myndighet sedan 1 januari 2013. Under året har
informationen riktad till nationella minoriteter på tio språk på studera.nu uppdaterats
med tanke på ny myndighetsstruktur. Sidorna nås från studera.nu:s förstasida och har
fram till 1 november haft 4 169 besök. Som jämförelse går att nämna att sidorna under
tiden juli-september 2012 hade cirka 1 500 besök.
I juni månad genomförde myndigheten en intern inventering för att få kunskap om
vilka språk som medarbetarna på myndigheten behärskade. Valet föll på nivåerna;
"Behärskar" betyder att du utan problem kan läsa längre artiklar, följa med i TV eller
prata om komplicerade saker, "Flytande" betyder att du är en avancerad användare av
språket, samt "Som modersmål" betyder att du antingen har vuxit upp eller bott länge
i ett land där språket talas. Du talar det som en infödd.
Inventeringen visade att vi hade fyra medarbetare som talar finska, men ingen som
behärskar något av de andra minoritetsspråken. Det innebär att myndigheten kan ta
emot samtal från finsktalande som ska kunna få svar på finska på sina frågor.
Den 13 november höll myndigheten sin första främjandekonferens Kvalitetsdrivet
2013. Den är en del i vårt arbete för att främja intresse för högre utbildning, breddad
rekrytering, likabehandling och motverka diskriminering inom högre utbildning samt
främja internationalisering inom hela utbildningsområdet. En av de gemensamma
programpunkterna var ”Vilket ansvar har utbildningssystemet för romers rätt till
utbildning”, vilken Majlis Nilsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, och Soraya Post,
Västra Götalandsregionen, höll i. Konferensen lockade nära 200 externa deltagare från
universitet och högskolor, kommuner, organisationer och företag.

Frågeställning 2

Universitets- och högskolerådet har inte haft något särskilt regeringsuppdrag under
perioden.

Frågeställning 3

Skol- och utbildningsmyndigheterna fortsätter sin samverkan kring samråd med
företrädare för de nationella minoriteterna. Högskoleverket delades vid årsskiftet i
Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet. Båda de två nya
myndigheterna fortsätter samarbetet tillsammans med Skolinspektionen, Skolverket
och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Länsstyrelsen i Stockholms län och
Sametinget samt Ungdomsstyrelsen har hjälpt oss i urvalet av företrädare.
Organisationerna ska ha statsbidrag men de väljer själva vilka som ska företräda dem.
Årets samråd inföll 6, 7 och 13 november. Via samråden har myndigheterna vad de
nationella minoriteterna anser vara viktigt att lägga vikt på.
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Frågeställning 4

Yttersta ansvaret för Universitets- och högskolerådets minoritetspolitiska arbete finns
hos generaldirektören. Främjandeuppgifterna handläggs av avdelningen för analys,
främjande och tillträdesfrågor. Ärendet bereds av en ansvarig handläggare som har
tillgång till myndighetsgemensam arbetsgrupp.

Frågeställning 5

I samband med den interna språkinventeringen informerades om myndighetens
uppdrag på intranätet. Vid konferensen Kvalitetsdrivet 2013 var en gemensam
programpunkt ”Vilket ansvar har utbildningssystemet för romers rätt till utbildning”,
vilken Majlis Nilsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, och Soraya Post, Västra
Götalandsregionen, höll i. All personal vid avdelningen för analys, främjande och
tillträdesfrågor deltog i konferensen. Cirka 15 andra medarbetare från myndigheten
deltog i konferensen som intern kompetensutveckling.
Med dessa svar har Universitets- och högskolerådet rapporterat sin uppföljning av år 1
om myndighetens insatser i den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska
målet.
Beslut i ärendet har fattats av avdelningschefen Maria Linna Angestav efter
föredragning av kommunikatören Ann Sofie Fredriksson.

Maria Linna Angestav

Ann Sofie Fredriksson
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