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Till 

Mikael Damberg, inrikesminister 

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister 

Kopia 

Anders Thornberg, rikspolischef 

 

Programdirektiv för polismyndighetens serviceprogram 2024 ska 
genomlysas 

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, är företrädare för den nationella 
minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset samt minoritetsspråket meänkieli. 

STR-T har fått information att det pågår ett statligt rationaliseringsarbete vid Polismyndigheten1. Syftet 
med detta arbete är att i stort digitalisera polisens serviceverksamhet och därmed minimera mötet med 
medborgare. Den traditionella kontakten mellan polisen och medborgare genom telefon och besök vid 
polisstation ska i huvudsak ersättas med digitala tjänster. I direktivet anges att detta är bästa lösningen 
för bästa service i ett redan digitaliserat samhälle, ”dagens ungdomar har aldrig levt utan internet”. 

STR-T vill informera att hela Sverige faktiskt inte är digitaliserat än och på de platser som är digitaliserade 
finns det många äldre som inte klarar av tekniken. 

STR-T noterar att direktivet inte på något sätt berör lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk2. 
STR-T menar att i ärlighetens namn torde väl polisen som förvaltningsmyndighet ta hänsyn till denna lag? 

STR-T noterar även att direktivet inte på något sätt tar hänsyn till områdesspecifika förutsättningar såsom 
demografi och språk. STR-T befarar att detta är en katastrof för den polisiära servicen i geografiska 
områden där meänkieli är närvarande såsom Tornedalen och Malmfälten3.  

STR-T:s krav på den polisiära servicen i Tornedalen och Malmfälten är: 

1. Tornedalen och Malmfälten ska undantas från polismyndighetens serviceprogram 2024 då 
samtliga kommuner ingår i förvaltningsområdet för meänkieli. Servicen ska ges på ett 
traditionellt sätt genom besök vid lokala polisstationer eller via samtal. 
 

2. Serviceprogrammet 2024 ska genomlysas utifrån den nationella minoriteten tornedalingars, 
kväners och lantalaisets behov av service på sitt språk. Här ska företrädare för den nationella 
minoriteten samt kommuner som ingår i förvaltningsområdet för meänkieli vara involverade som 

 
1 Programdirektiv för Polismyndighetens serviceprogram 2024, dnr A620.881/2018 
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-
minoriteter-och_sfs-2009-724  
3 Gällivare kommun, Kiruna kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun och Haparanda kommun. 
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remissinstanser i arbetet. Genomlysningen ska även innefatta den snedrekrytering som sker av 
en absolut majoritet av enbart svensktalande.  

3. Med tanke på den äldre befolkningen i Tornedalen och Malmfälten ska undantaget från 

polismyndighetens serviceprogram 2024 vara fram till år 2030. 

 

STR-T vill att statsråden vidtar skyndsamma åtgärder enligt ovanstående krav och kallar till ett 
samråd i frågan. 

 

Dag som ovan 

 

 

 

Kerstin Salomonsson   Maja Mella 

Ordförande    Verksamhetsledare 
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