
Svensk minoritetspolitik
LAGEN OM NATIONELLA MINORITETER OCH 

MINORITETSSPRÅK



Sametinget i Sverige är sedan 1993…

• Ett folkvalt organ

• En statlig myndighet
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Konventioner som grund för 

minoritetspolitiken
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Ramkonventionen

Språkstadgan

Den europeiska stadgan om

landsdels- eller minoritetsspråk.

år 2000

Sverige ratificerade konventionerna.

En minoritetspolitik antogs av riksdagen.

Europarådets ramkonvention

om skydd för nationella minoriteter



Status som nationell minoritet

Upp till de olika medlemsstaterna att definiera, i Sverige ska en NM:

Vara en grupp med en uttalad samhörighet som går att urskilja från den 

övriga befolkningen

Ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart  

Ha en uttalad vilja att behålla sin identitet

Ha historiska band med Sverige
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Sveriges nationella minoriteter och 

minoritetsspråk

Samer (urfolk) De samiska 

språken 

Sverigefinnar Finska

Tornedalingar Meänkieli 

Romer Romani ćhib 

Judar Jiddisch

Självidentifikation!
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Erkännandets betydelse

• De nationella minoriteterna och 

minoritetsspråken har en 

särställning i det svenska samhället

• De nationella minoriteternas kulturer 

är en del av Sveriges gemensamma 

kulturarv

• Grupper har osynliggjorts och 

undertryckts under lång tid.
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Minoritetspolitiskt mål

• Ge skydd för de nationella 

minoriteterna

• Stärka deras möjlighet till inflytande

• Stödja de historiska minoritetsspråken 

så att de hålls levande



Proposition 2008/09:158

Från erkännande till egenmakt

• Minoritetspolitisk strategi
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Länsstyrelsens & Sametingets 

gemensamma uppdrag
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Uppföljning Samordning
Information 

& utbildning
minoritet.se

Rapport till

regeringen

Statsbidrag

till FO & NM

riksorg.

Länsstyrelsen

Sametinget



Förvaltningsområden 
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Stockholms län

Förvaltningsområde för 

samiska

Förvaltningsområde för 

meänkieli

Förvaltningsområde för 

finska

År 2019:

84 kommuner och              

15 regioner 



Lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 1 januari 2010

• Allmänna bestämmelser som gäller i hela 

landet för samtliga nationella minoriteter

• Förstärkt skydd för samiska, finska och 

meänkieli inom förvaltningsområden
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Proposition 2017/18:199

• Minoritetspolitisk strategi

• Reviderad lag (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk



Ändringar i minoritetslagen fr o m            

1 januari 2019 
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3 § Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna 

om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de 

föreskrifter som denna lag hänvisar till. 

Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av 

betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken-

- - - - -

Syftet med informationen är att individer som tillhör de nationella 

minoriteterna ska kunna ta tillvara sina rättigheter.

Rätt till information



Frågor

• Hur arbetar ni i era respektive 

verksamheter vad gäller nationella 

minoriteters rätt till information?

• Ges information om rättigheterna på 

minoritetsspråken?

• Vad fungerar bra, mindre bra?
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4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar 

för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas 

möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av 

en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 

främjas särskilt.

Rätt till språk och kultur
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Barnkonventionen – svensk lag 1 januari 

2020 

• Artikel 30

I de stater där det finns etniska, religiösa eller 

språkliga minoriteter eller personer som tillhör ett 

urfolk ska ett barn som tillhör en sådan minoritet 

eller ett sådant urfolk inte förvägras rätten att 

tillsammans med andra medlemmar av sin grupp 

ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva 

sin egen religion eller att använda sitt eget språk.
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5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet 

till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda 

med minoriteterna i sådana frågor.

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten 

för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna 

beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

Rätt till inflytande och 

delaktighet



Vad innebär en strukturerad dialog?

Möjliggör ett verkligt inflytande

Ett tydligt syfte

Ett strukturerat innehåll

Ökad jämbördighet

Tätare möten

Möjlighet att följa arbetet med en sakfråga

Tydlig återkoppling av resultat
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5 a § Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas 

möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa 

formerna för detta till deras förutsättningar.

• Tips: barnombudsmannen.se/unga-direkt

• Tips: sverigesungdomsrad.se/metoder 
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Rätt till inflytande och 

delaktighet



Årsrapport om minoritetspolitikens 

utveckling 2018 – del 1
• Del 1 - Fördjupad uppföljning, delområde 

inflytande och delaktighet.

• Kommuner och regioner oftast håller samråd 

med en minoritet i taget. 

• De flesta samråd berör frågor om kultur och 

språk medan diskriminering och utsatthet 

berörs minst. 

• Nationella minoriteterna vill delta redan i 

planeringsstadiet, vara med och utforma 

strategier och handlingsplaner.
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Bra samråd enligt nationella 

minoriteterna

• Samråden ska vara planerade i god tid, gärna ha en årsplan.

• Samrådet ska ha ett tydligt syfte.

• Deltagare med beslutsmandat ska vara närvarande.

• Dagordning ska skickas ut i god tid.

• Det ska vara möjligt att påverka dagordningen.

• Diskussionsprotokoll behöver föras för att det ska vara tydligt vem som sagt 

vad.

• Beslutsprocessen ska vara transparent.

• Mötesdeltagarna ska få ekonomisk ersättning för sin medverkan. 
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Fråga

• Hur arbetar ni för att särskilt främja 

barns och ungas möjligheter till 

inflytande och samråd? 
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Mål och riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbete

5 b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer                                 

för sitt minoritetspolitiska arbete. 

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits 

enligt första stycket ska på begäran lämnas till den 

myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §.

- - - - -

Då antagning av mål och riktlinjer är en ny obligatorisk uppgift som avser 

samtliga kommuner och landsting sker en ekonomisk kompensation genom en 

höjning av det generella statsbidraget under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag 

till kommuner. 
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Checklista

• Utgå och planera från minoritetslagstiftningens intentioner

• Anta mål och riktlinjer för arbetet med samtliga nationella minoriteter

• Sträva efter att integrera mål och riktlinjer i andra styrdokument om mänskliga 

rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa och 

medborgardialoger

• Planen bör innehålla långsiktiga mål och delmål, åtgärder för att nå målen 

och  en tidsplan för uppföljning, utvärdering och uppdatering

• Se till att planen har en övergripande politisk och verksamhetsmässig 

förankring
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Exempel 
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Inträde/utträde förvaltningsområde

7 § Andra kommuner än de som anges i 

lagen kan efter ansökan få ingå i 

förvaltningsområde för finska, meänkieli 

eller samiska. Beslut fattas av regeringen.

En kommun som ingår i ett 

förvaltningsområde efter beslut av 

regeringen kan ansöka hos regeringen om 

utträde ur förvaltningsområdet. 

Regeringen får besluta om utträde endast 

om det finns synnerliga skäl.
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Enskildas rätt att använda språken inom 

förvaltningsområden

29

8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet då den 

enskilde är part eller ställföreträdare för part. Myndigheten är då skyldig att 

ge muntligt svar på språken.

Myndigheter ska även i övrigt sträva efter att bemöta den enskilde på 

språken.

9 § Enskilda har också rätt att använda finska, meänkieli respektive 

samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet 

även utanför förvaltningsområdena, om det finns tillgång till personal som 

behärskar språken.



Enskildas rätt att använda finska, 

meänkieli och samiska
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10 § Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska 

vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och 

Diskrimineringsombudsmannen. 

Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, 

Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i 

vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part. 



Enskildas rätt att använda språken inom 

förvaltningsområdena
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11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka 

för att det finns tillgång till personal med 

kunskaper i språken där detta behövs i 

enskildas kontakter med myndigheten.

12 § Förvaltningsmyndigheter får 

bestämma särskilda tider och särskild 

plats för att ta emot besök av enskilda 

som talar finska, meänkieli respektive

samiska, samt ha särskilda telefontider.



Frågor

• Hur arbetar ni för att bemöta enskilda på 

språken, finska, meänkieli respektive                                                      

samiska i er verksamhet?

• Att verka för innebär att aktivt beakta 

behovet av personal och vid behov aktivt

söka efter sådan personal. 

Hur gör ni för att ”aktivt verka för”?
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Domstolar 13–16 §§



Förskola och viss annan pedagogisk 

verksamhet

17 § Rätten för enskilda att i vissa fall 

erbjudas förskola och viss annan 

pedagogisk verksamhet på finska, 

meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 

12 a § och 25 kap. 5 a § skollagen

(2010:800). 
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Förskola på nationella minoritetsspråk
Skollagen 8 kap.

12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, 

vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig 

del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn 

ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses 

i första stycket.
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Sihtabihtte 

gus 

åvddåskåvlå

sajev gånnå 

sámásti?

Haluatteko paikan 

esikoulusta jossa 

puhutaan suomea?



Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk (språkstadgan)

Article 8 – Education

ii) to make available a substantial 

part of pre-school education in the 

relevant regional or minority 

languages 

Artikel 8 – Utbildning

ii) att tillhandahålla en väsentlig del 

av förskoleundervisningen på 

ifrågavarande landsdels- eller 

minoritetsspråk
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Författningskommentar – väsentlig del

Begreppet måste tolkas utifrån en helhetsbedömning. Faktorer som har 

betydelse är:

- det antal timmar som utbildning bedrivs på språket, 

- nivån på personalens språkkunskaper, 

- hur förskolans arbete med språkrevitalisering är strukturerat och 

- vilka arbetsmetoder som används samt 

- i vilken utsträckning vårdnadshavare och andra i barnets omgivning involveras 

i revitaliseringsarbetet. 
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Revidera läroplan för förskolan (Lpfö 18) 

fr  o m 1 juli 2019
• Förståelse och medmänsklighet

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens 

förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de 

nationella minoriteternas språk och kulturer. 

• Förskolans uppdrag

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där 

urfolket samer ingår, ska även stödjas i sin 

språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och 

främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. 

Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och 

främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. 
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Viss annan pedagogisk verksamhet
Skollagen 25 kap.

39

5 a § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller sådan 

verksamhet som avses i 2 eller 5 § ska sträva efter att erbjuda barn, vars 

vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller en väsentlig 

del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som 

ansöker om sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som 

bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola, 

enligt 3 § ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda 

hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska, meänkieli respektive 

samiska.



Service och omvårdnad inom 

äldreomsorgen
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18 § En kommun som ingår i ett 

förvaltningsområde ska erbjuda den som 

begär det möjlighet att få hela eller en 

väsentlig del av den service och omvårdnad 

som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen 

av personal som behärskar finska, 

meänkieli respektive samiska. 



Författningskommentar - väsentlig del

Vad som utgör en väsentlig del av verksamheten måste avgöras utifrån en 

helhetsbedömning. Exempelvis; 

Omsorgens form och omfattning

Antalet timmar som personal som behärskar språket finns tillgänglig 

Personalens språkkunskaper samt strukturen på och förutsägbarheten av 

språkets närvaro i de äldres vardag

Endast en symbolisk närvaro av språket i verksamheten kan inte anses 

tillräckligt.
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Service och omvårdnad inom 

äldreomsorgen
18 a § En kommun som inte ingår i något 

förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 

möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den 

service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för 

äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 

jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om

kommunen har tillgång till personal med sådana 

språkkunskaper. 

Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 

förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller 

övriga språk. 
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Socialtjänstlagen (2001:453)

5 kap. socialtjänstlagen, 

4 § - socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas 

på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande (värdegrund).

6 § - kommuner ska verka för att det finns tillgång till personal med

kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där

det behövs för omvårdnaden om äldre människor. 
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Service och omvårdnad inom 

äldreomsorgen

18 b § Kommunen ska inom ramen för 

sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 

18 a §§ beakta de äldres behov av att 

upprätthålla sin kulturella identitet. 

18 c § Kommunen ska informera den som 

ansöker om bistånd inom ramen för 

äldreomsorgen om möjligheterna till sådan 

service och omvårdnad som anges i 18 och 

18 a §§.
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Frågor

Kommunen har varit förvaltningskommun 

för finska, meänkieli och samiska sedan år 

2000.

• Vad har ni för erfarenhet av förskola samt 

service och omvårdnad inom 

äldreomsorgen på språken?
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Statsbidrag till kommuner och regioner
Statsbidraget regleras i förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk

• Ska användas till merkostnader med anledning av de rättigheter som 

enskilda har enligt lagen och till språkstödjande åtgärder

• Ska föregås av kartläggning av behov

• Kartläggning ska genomföras i samråd med berörd minoritet

• Ska användas i samråd med minoriteterna

• Skyldighet att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen 

och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också 

redovisa hur kartläggningen har genomförts.

• Har en kommun inte förbrukat hela statsbidraget för närmast föregående 

bidragsår ska statsbidraget sättas ned med motsvarande belopp följande 

utbetalningsår. Kommuner kan dock ansöka om överföring av statsbidraget 

och om ansökan beviljas sätts statsbidraget inte ner.
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Möjliga användningsområden

Dialog och samråd med minoriteter

Kartläggning av behov och resurser

Organisationsöversyn och förändringar (förskola, äldreomsorg, 

ärendehandläggning, bemötande etc)

Informationsinsatser och översättningar

Kultur- och språkinsatser

Synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, t.ex. skyltning

Initiala mobiliseringsinsatser, t.ex. inköp av litteratur, pedagogiskt material

Del av personalkostnader
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Redovisning av statsbidrag 2018
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Disponibelt statsbidrag 2018:

1 160 000 kr

0

0

7 500

42 999

144 800

229 000

316 526

419 175

0 100 000 200 000 300 000 400 000

Övrigt

Ärendehandläggning

Övergripande information

Inflytande, delaktighet och samråd

Äldreomsorg

Förskola

Samordning

Språk- och kultur



Framgångsfaktorer
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Tydliga

mål

Förankring i politisk och

verksamhetsmässig ledning

Samordnande funktion

för minoritetsfrågor

Fungerande samråd med lokala företrädare

för de nationella minoriteterna
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www.minoritet.se

http://www.minoritet.se/


Reviderad handbok
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Kan beställas kostnadsfritt, 

se minoritet.se



Meddelandeblad Nr 7/2018 
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https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21195/2018-12-60.pdf



Uppslag till undervisning med samiskt 

inslag

53

www.samer.se

Källa: samer.se

http://www.samer.se/


Strategi för att underlätta framtida 

kompetensförsörjning
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https://www.jokkmokk.se/Nyheter-och-

Event/Nyheter/marie-ar-stolt-over-sin-

hembygd/stipendier2/

Stipendium

- Heltidsstudier 3 000

- kr/månad under 

9 månader

- Garanterad 

tillsvidare anställning 

efter slutförda studier

- 30 000 kr i bonus 

efter 3 års 

anställning 

https://www.jokkmokk.se/Nyheter-och-Event/Nyheter/marie-ar-stolt-over-sin-hembygd/stipendier2/


Hur gick det?
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https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7283592

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7283592


På gång …
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Konferens om delaktighet och inflytande 4 dec 2019

Uppföljningsrapporten 2019 – Mål och riktlinjer
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Giitu!     Najis!   Kiitos!

Gijtto!    Giitoe!   ַא דַאנק

Gäjhtoe! Tack!  Kiitos!
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Aina Negga

aina.negga@sametinget.se

Ellen Omma

ellen.omma@sametinget.se

mailto:aina.negga@sametinget.se
mailto:ellen.omma@sametinget.se

