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Inledning 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver rättigheter 

för nationella minoriteter i Sverige. Från den 1 januari 2019 föreskriver revideringen 

av lagen att kommuner ska anta riktlinjer och mål för det minoritetspolitiska arbetet. 

Andra lagar som påverkar kommunens arbete i minoritetsfrågor är exempelvis 

Språklagen (2009:600), Skollagen (2010:800), Socialtjänstlagen (2001:453), 

Bibliotekslagen (2013:801) samt Diskrimineringslagen (2008:567).  

Mål för minoritetspolitiskt arbete 

Uppvidinge kommun strävar efter att tillgängliggöra information om nationella 

minoriteters rättigheter till information, inflytande, identitet och språk för 

kommunens invånare och medarbetare, samt att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken.  

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 

De nationella minoriteternas rättigheter omfattar rätten till information om sina 

rättigheter, inflytande, kultur och kulturell identitet, språk samt användning av 

minoritetsspråk i myndighetskontakter.  

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar. Den enskilde avgör själv om den anser sig tillhöra en eller flera 

nationella minoriteter. Det finns även fem nationella minoritetsspråk i Sverige. De 

fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 

samiska.  

Rätt till information 

Den som identifierar sig som en nationell minoritet ska informeras om sina 

rättigheter och det allmännas ansvar gentemot nationella minoriteter avseende 

information, inflytande, identitet och språk.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att övergripande information om nationella 

minoriteters rättigheter finns tillgängligt på kommunens hemsida. Respektive 

förvaltning ansvarar för att information om minoriteteters rättigheter inom 

respektive förvaltnings egen verksamhet finns tillgängligt.    

Rätt till inflytande 

Nationella minoriteter ska erbjudas möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. 

Kommunen ska genomföra strukturerade samråd i frågor som berör nationella 
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minoriteter i den utsträckning som anses möjlig. Barn och ungas möjlighet till 

inflytande ska främjas särskilt och anpassas utifrån deras förutsättningar.  

Det politiska organ som beslutar i ärenden som berör nationella minoriteter ska ge 

berörd minoritet möjlighet till inflytande och att deras synpunkter beaktas inför 

beslut i ärendet. Vid beslut i ett ärende som berör en eller flera nationella minoriteter 

ska den eller de berörda nationella minoriteternas riksorganisation eller 

riksorganisationer erbjudas möjlighet att yttra sig, i de fall ingen lokal organisering 

av den eller de berörda nationella minoriteterna finns. 

Rätt till kulturell identitet 

Det allmänna ska främja möjligheten för den som identifierar sig som nationell 

minoritet att utveckla och behålla sin kultur. Särskilt barns kulturella identitet ska 

främjas.  

Lokal organisering av nationella minoriteteters kulturella identitet ska vara möjligt i 

Uppvidinge kommun. Nationella minoriteter kan bilda föreningar och ansöka om 

bidrag för föreningens verksamhet på samma grunder som andra föreningar. 

Rätt till språk 

Det allmänna ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Den som 

identifierar sig som en eller flera nationella minoriteter ska ges möjlighet till att lära 

sig, utveckla och använda minoritetsspråken. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska erbjuda elever i grundskola och 

grundsärskola som identifierar sig som en eller flera nationella minoriteter om 

möjlighet till modersmålsundervisning.  

Samhällsserviceförvaltningen ska säkerställa att ett tillfredsställande utbud av 

litteratur och media på nationella minoritetsspråk finns tillgängligt på kommunens 

bibliotek. 

Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter 

Kommunövergripande 

Enskilda har enligt lag 2009:724 9 § rätt att använda de nationella minoritetsspråken 

finska, meänkieli och samiska i myndighetskontakter avseende ärenden där den 

enskilde är part eller ställföreträdande för part under förutsättning att ärendet kan 

handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. Detta gäller såväl i 

muntlig som skriftlig kontakt med myndigheten.  
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Respektive förvaltning strävar efter att tillmötesgå behov av språkkunskaper i de 

nationella minoritetsspråk som föreskrivs i lag och som efterfrågas inom respektive 

verksamhet i den utsträckning som anses rimligt. Vid behov kan förvaltningarna 

anlita tolkhjälp i nationella minoritetsspråk och övriga språk i den utsträckning som 

förvaltningen anser vara lämpligt. 

Respektive förvaltning samordnar information om språkkunskaper inom de 

nationella minoritetsspråken hos förvaltningens medarbetare. Information inhämtas i 

samband med rekryteringsprocessen och under förutsättning att personen frivilligt 

vill delge personuppgiften. 

Äldreomsorg 

Socialförvaltningen ska erbjuda möjligheten att få hela eller delar av service och 

omvårdnad inom äldreomsorgen på något av de fem nationella minoritetsspråken 

efter begäran, förutsatt att personal som kan och vill använda det berörda språket 

finns.  

Socialförvaltningen informerar den som ansöker om bistånd inom ramen för 

äldreomsorgen om möjligheten till service och omvårdnad på nationella 

minoritetsspråk. 

Uppföljning och revidering 

Länsstyrelsen i Stockholm län och Sametinget är uppföljningsmyndigheter för 

tillämpning av lagen om nationella och minoriteter och minoritetsspråk.  

Riktlinjer och mål för det minoritetspolitiska arbetet antas av kommunfullmäktige 

och avser den kommunövergripande verksamheten. Samordning och uppföljning av 

kommunens minoritetspolitiska arbete hanteras av kommunledningsförvaltningen. 

Revidering av styrdokumentet genomförs vid behov.  


