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Ämne: Information: Förfrågan om att delta i fokusgrupp om erfarenhet av samråd med
nationella minoriteter
Till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen/förvaltningschef
Hej,
Vill er kommun/landsting delta i en fokusgruppsintervju om nationella minoriteters
möjligheter till delaktighet och inflytande i er verksamhet?
Länsstyrelsen i Stockholms län och Samtinget samlar för närvarande in erfarenheter av
kommuners och landstings arbete utifrån lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Som en del i detta planerar vi att genomföra fokusgrupper med
tjänstemän som har erfarenhet av samråd med nationella minoriteter i kommuner och
landsting. Fokusgrupperna är del i Länsstyrelsens och Sametingets uppföljning som ska
redovisas till regeringen. Uppföljningen bygger även på enkäter till kommuner och
landsting samt fokusgruppsintervjuer med var och en av de fem nationella minoriteterna.
Detta är ett informationsmail till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen/förvaltningschef.
Vi har skickat en förfrågan om att delta i en fokusgrupp direkt till tjänstemän som vi har
kontaktuppgift till i er kommun/landsting (samordnare för arbetet med nationella
minoriteter eller motsvarande). Vi hoppas att deltagande i fokusgruppen ska vara givande
även för er i kommunen/landstinget!
Praktisk information (denna information riktar sig i första hand till möjliga deltagare i
fokusgrupp)
Intervjun genomförs på Länsstyrelsen i Stockholm i form av en gruppdiskussion som tar
1,5 - 2 timmar. Länsstyrelsen står för deltagarnas resor. Vi har plats för max 8 deltagare i
varje fokusgrupp så vi kommer att göra ett urval av deltagare utifrån de som anmäler
intresse för att delta. En fokusgrupp kommer att bestå av deltagare från
kommuner/landsting som ingår i förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk, och

en fokusgrupp av deltagare från kommuner/landsting som inte ingår i
förvaltningsområde. Er kommun/landsting bjuds in till ett av tillfällena.
Fokusgrupperna kommer att genomföras av en medarbetare från Emerga Institute.
Emerga har lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och särskilt frågor som
rör nationella minoriteter.
Deltagarna kommer i förväg att få ta del av de frågeområden som ska diskuteras. Inga
uppgifter om deltagarnas namn eller vilka kommuner/landsting de arbetar i kommer att
finnas i rapporten.
Plats: Länsstyrelsen i Stockholm
Datum: 24 januari
Vi beklagar den korta framförhållningen men vill framhålla att er medverkan i
fokusgruppsintervju är en viktig del uppföljningen! Om du är intresserad och har
möjlighet att delta, vänligen anmäl detta snarast till Gabrielle Nilsson (administratör) på
Länsstyrelsen i Stockholm; gabrielle.nilsson@lansstyrelsen.se, eller genom att svara på
detta mail. Vi kommer att meddela definitivt besked om medverkan senast den 17
januari.
Om du har frågor om fokusgrupperna kontakta Katarina Popovic (utvecklingsledare) på
Länsstyrelsen i Stockholm; katarina.popovic@lansstyrelsen.se
Vänliga hälsningar
Länsstyrelsen i Stockholm och Samtinget,
genom Katarina Popovic.

