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Inledning 

Riktlinjerna beskriver kommunens övergripande struktur för arbetet med nationella 

minoriteter och förtydligar ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Vi ska arbeta 

långsiktigt med nationella minoriteters rättigheter utifrån dessa riktlinjer, som beslutas 

av kommunfullmäktige. De nationella minoriteterna ska ges möjlighet att överföra sitt 

minoritetsspråk och sin kultur till nästa generation. Respektive nämnd ska utifrån dessa 

riktlinjer och lagen skapa mål och förankra dessa i sina verksamheter.  

 

Ansvarsfördelning  

Genom kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning ska en nämndövergripande 

koordinering ske minst en gång per år. Kommunstyrelsen ska stödja de olika nämnderna 

med råd och kunskaper om nationella minoriteters rättigheter.  

Varje nämnd har ansvar för att leva upp till det lagen kräver och ska årligen redovisa sitt 

arbete med nationella minoritetsspråk till kommunstyrelsen, som i sin tur redovisar det 

samlade resultatet till kommunfullmäktige. På så vis blir arbetet med nationella 

minoriteter en del i den ordinarie årsredovisningen.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för statsbidraget, redovisar budget och arbetet med de 

nationella minoriteterna till ansvarig myndighet. Statsbidraget, för förvaltningsområde 

för finska och meänkieli, ska användas i samråd med minoriteterna och ska gå till 

kommunens merkostnader som uppstår med anledning av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Inga bidrag delas ut till föreningar och andra aktörer, 

utan de hänvisas till ordinarie föreningsstöd från fritids-och kulturnämnden.  

 

Informationsskyldigheten 

Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns övergripande information om de 

nationella minoriteternas rättigheter och kommunens ansvar enligt lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, på respektive minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen samt berörda nämnder ska informera om dessa rättigheter vid 

lämpliga tillfällen, framför allt nämndens specifika lagkrav. Kommunen ska möjliggöra för 

minoriteter att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar även på sitt eget språk. 

Kartläggningen om nationella minoriteternas behov och språkkunskaperna inom 

respektive nämnd ska ses över minst vartannat år och förnyas om behov finns.  

 

Skyldigheten att främja språk och kultur  

Med främja, avses att det allmänna genom aktiva åtgärder och handlingar ska stödja 

språkens och kulturens fortlevnad. Kommunstyrelsen och berörda nämnder framför allt 

socialnämnden och utbildningsnämnden ska verka för att det finns tillgång till personal 

med kunskaper i finska och meänkieli samt de övriga minoritetsspråken om efterfrågan 

finns. För socialnämnden och utbildningsnämnden är det även viktigt att den 
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språkkunniga personalen har kunskaper inom respektive kultur. Berörda nämnder ska 

verka för att kompetensförsörjningen inom personalen kan mötas av de behov som finns 

för nationella minoriteterna.  

 

Skyldighet att samråda och ge möjlighet till inflytande   

Nämnderna ska, där det är lämpligt, ge de nationella minoriteterna möjlighet till 

inflytande i frågor som berör dem redan tidigt i beslutsprocessen genom öppna samråd. 

Handlingar inför öppet samråd ska finnas tillgängliga i exempelvis kommunhusets 

reception minst en vecka innan mötet. Barns och ungas möjlighet till inflytande och 

samråd i frågor som berör dem ska främjas särskilt och nämnderna ska anpassa 

formerna till deras förutsättningar. Nämnderna bestämmer själv hur de öppna samråden 

med minoriteterna ska ske med beaktande till lagar, förordningar och överliggande 

beslut. Samråden är rådgivande och ska dokumenteras skriftligt. 

 

 

 

 


