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Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
Inledning och bakgrund
De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar. Samer är även erkända som urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska – samtliga varianter av dess språk är erkända.
Det här dokumentet har upprättas med anledning av den lagändring som gjordes 2018 i Lag
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt 5b§ ska kommunen anta mål
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Vissa i lagen angivna kommuner är förvaltningsområden för finska, meänkieli eller samiska.
Andra kommuner kan ansöka om att bli förvaltningsområden. För de kommuner som är
förvaltningsområde gäller väsentligt högre krav att kommunicera på minoritetsspråk och
bedriva verksamhet på minoritetsspråk. Askersunds kommun är inte förvaltningsområde för
något minoritetsspråk.
I det här dokumentet beskrivs kommuns mål och riktlinjer för hur målen ska uppnås. Målen
avspeglar rådande lagstiftning. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samverkar också med andra lagar. I språklagen (2009:600) anges vilka de nationella minoritetsspråken är och det allmännas särskilda ansvar i detta avseende. I skollagen (2010:800) finns
regler om rätt till modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen verka för att det finns tillgång till personal med
kunskap i de nationella minoritetsspråken. I enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) är
det förbjudet att missgynna någon på grund av personens etniska tillhörighet.

Syfte
Syftet med dessa mål och riktlinjer är att informera om dessa medborgares rättigheter och att
uppmärksamma ämnet för vidare utveckling. Riktlinjerna ska bidra till att Askersunds
kommun arbetar aktivt med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån
rådande lagstiftning.

Mål och riktlinjer
Askersunds kommuns målsättning är att skydda och främja de nationella minoritetsspråken
och de nationella minoriteternas kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas. Äldres behov av att upprätthålla sin
kulturella identitet ska beaktas.
Askersunds kommun ska då någon enskild begär det, undersöka möjligheten att använda
finska, meänkieli eller samiska vid kontakt med kommunen. Möjligheten att använda språken

begränsas av tillgång på personal med språkkunskaper, men kommunen ska verka för att det i
den utsträckning det behövs finns tillgång på personal med sådana språkkunskaper.
Askersunds kommun ska om någon enskild begär det undersöka möjligheterna att erbjuda
service och omvårdnad inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska. Möjligheten att använda språken begränsas också här av
tillgång på personal med språkkunskaper, men kommunen ska verka för att det i den
utsträckning det behövs finns tillgång på personal med språkkunskaper.
Askersunds kommun ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och ge de
nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

