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1 Inledning
Gemensamt för minoritetsgrupperna, judar, samer, romer, tornedalingar och 
sverigefinnar, är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör 
grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig 
eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 
Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. 
Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för 
nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de 
nationella minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med. 
Varje individ avgör själv om hon eller han tillhör någon eller några av de 
nationella minoriteterna1. Det är inte tillåtet att föra statistik som grundar sig 
på människors etniska tillhörighet eller språk.2 Enligt uppskattningar bor det 
mellan 600 000 och 800 000 personer i Sverige med tillhörighet till någon 
nationell minoritetsgrupp. 
För kommuner, landsting och regioner finns en ovillkorlig skyldighet att 
informera om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas 
ansvar.  En ny, reviderad lagstiftning började gälla den 1 januari 2019, med 
syftet att stärka minoritetspolitiken. Lagen som tidigare varit en rättighetslag 
för individen har nu tydligare blivit en skyldighetslag för kommunerna. 
I februari 2016 beslutade kommunfullmäktige (Dnr KS 2013/703) att 
Kramfors kommun skulle ansöka om att ingå i det finska 
förvaltningsområdet. Den ansökan fick avslag från regeringen och Kramfors 
skickade återigen en ansökan om anslutning inför 2019. Den 1 februari 2019 
anslöts Kramfors kommun till förvaltningsområdet för finska.  

2 Tillämpning av lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 

Utifrån implementeringsnycklar, ledning, kunskapsutveckling och modell för 
implementering ska Kramfors kommunorganisation tillämpa lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

2.1 Implementeringsnycklar
Styrning

 Det finns ett beslut som är fattat på högsta politisk nivå, 
Kommunfullmäktige, om att arbeta med lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 Förtroendevalda har fått utbildning om lagen och dess tillämpning i 
beslutsprocesser. 

 Det finns ett beslut om återrapportering av minoritetsarbetet till den 
politiska nivån. 

1 Ett exempel är finska romer som också identifierar sig som sverigefinnar. 
2 Prop. 2008/09:158.
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2.2 Ledning 
 Chefer och medarbetare i hela organisationen har fått utbildning om 

lagen och om tillämpningen av den i respektive verksamhet. 

 Förutsättningar ges för att de nationella minoriteternas rättigheter 
diskuteras på APT och andra centrala forum på arbetsplatsen. 

 Handlingsplaner i varje verksamhet innefattar perspektiv på de 
nationella minoriteternas rättigheter.

2.3 Kunskapsutveckling 
 Det erbjuds utbildningar om lagen och dess tillämpning till hela 

organisationen efter behov.

 Relevanta fördjupningsutbildningar i tillämpningen av de nationella 
minoriteternas rättigheter förs i berörda arbetsgrupper. 

2.4 Modell för implementering 

  
Figur 1. Modell för implementering 

I figur 1 ovan beskrivs en modell för hur Kramfors kommun kan tänka kring 
arbetet för att implementera och tillämpa de nationella minoriteternas 
rättigheter. Utgångspunkten för hela kommunen är grundskyddet och sedan 
bygger man på med det förstärka skyddet för finska, meänkieli och samiska. 
Grundskyddet är de allmänna bestämmelserna som gäller i hela landet för 
samtliga fem nationella minoriteter. Dessa gäller alla oavsett verksamhet 
eller organisation. De tre paragraferna som ingår i grundskyddet är som 
följer: 
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3 § rätten till information 

Samtliga kommuner och landsting/regioner har skyldighet att informera om 
de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen 
samt de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

4 § skyddet av kultur och språk 

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. 

5 § rätten till delaktighet och inflytande 

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. 

”Minoritetspolitiken bedrivs tillsammans med minoriteterna, inte för eller åt 
dem” (Ramkonventionen (Art 15) och Språkstadgan (Art. 7.4)). 

 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. 

 5 b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete.

3 Förvaltningsområdet 
Kramfors kommun arbetar kontinuerligt med att se över det förstärka 
skyddet som gäller förvaltningsområdena – finska, meänkieli och samiska. 

Enligt figur 1. ovan så kan man se att 8 §, 9 §, 11 §, 12 § gäller för alla 
verksamheter och utöver dessa har bildning och välfärd även specifika 
skyldigheter enligt 17 och 18 §§. 

 8 § - enskildas rätt att använda språket vid muntliga och skriftliga 
kontakter med kommunen.

 9 § - rätt att använda språket utanför ett förvaltningsområde om 
ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

 11 § - förvaltningsmyndigheten ska verka för att ha tillgång till 
personal med minoritetsspråkskunskaper. 

 12 § - förvaltningsmyndigheter får bestämma särskild tid och plats 
för service. 
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17 § - rätt till förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på 
minoritetsspråk. 

Regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800) 

 12 a § - erbjuda förskoleplats, till barn vars vårdnadshavare begär 
det, där hela eller en väsentlig del av utbildningen är på finska, 
meänkieli respektive samiska. Vårdnadshavare som ansöker om 
förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan 
förskola.

 5 a § - erbjudande av utbildning på finska, meänkieli respektive 
samiska i viss annan pedagogisk verksamhet. 

18 § rätt till äldreomsorg på minoritetsspråk

 18 a § rättigheten gällen även i en kommun som inte ingår i något 
förvaltningsområde. Myndigheten 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 på 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. 

 18 b § beakta 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 §§. 

Socialtjänstlagen 5 kap. 6 § - Välfärdsnämnden ska göra sig väl förtrogen 
med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin 
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 
område.
Kommunen ska planera sina insatser för de äldre. I planeringen ska 
kommunen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och 
organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i 
omvårdnaden av äldre människor 

4 Kramfors Kommun
Kramfors kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. 
Förvaltningsområdet är för språket finska och gäller därmed finsktalande 
oavsett identitet. 

Kramfors kommunorganisation ska bygga upp ett strukturerat 
minoritetspolitiskt arbete med lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk som grund genom att: 
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 Implementera innehållet i riktlinjen.

 Leva upp till grundskyddets samt det förstärkta skyddets paragrafer 
genom tillämpning av aktiviteter i handlingsplanen inom varje 
enskild verksamhet. 

 Skapa en trygg, stimulerande och utvecklande livsmiljö för alla som 
lever och verkar i Kramfors kommun. 

 Barn och ungas kraft och engagemang tas tillvara. 

 Uppmuntra ungdomar att själva komma med idéer samt öka deras 
inflytande i kommunala beslut.

5 Handlingsplan för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk

En handlingsplan för kommunorganisationens arbete med 
minoritetspolitiken har tagits fram med flera viktiga förtydliganden om vad 
som behöver prioriteras för att arbetet ska bli en naturlig del i ordinarie 
verksamhet. Denna revideras kontinuerligt och en utsedd arbetsgrupp med 
representanter från varje nämnd ansvarar för redovisning, revidering samt 
arbetet i stort kring denna. Handlingsplanen används med fördel inför de 
beslut som påverkar de nationella minoriteternas rättigheter och innehåller: 

 Målsättning och syfte för det minoritetspolitiska arbetet i detalj. 

 Organisation och ansvarsfördelning för det minoritetspolitiska 
arbetet. 

 Aktiviteter för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk 
på verksamhetsnivå.

6 Ansvar 
Att de nationella minoriteternas rättigheter uppfylls enligt lagen (2009:724) 
är ett kommungemensamt ansvar. Därför är det viktigt att hela 
kommunorganisationen säkerställer att riktlinjen efterlevs. Kommunstyrelsen 
har ett övergripande samordningsansvar. Varje nämnd och förvaltning har 
ansvar för att lagen (2009:724) för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
beaktas inom ansvarsområdet och ska se till att medarbetarna har god 
kunskap om de nationella minoriteternas rättigheter, förutsättningar och 
behov. Utsedd samordnare ansvarar för sammanställning av aktiviteter och 
åtgärder som rapporterats från kommunorganisationens verksamheter genom 
arbetsgruppen. Dessa redovisas årligen i samband med bokslut och lämnas 
även till Länsstyrelsen Stockholm.
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7 Uppföljning 
För att lyckas och nå utsatta mål behövs utvärdering av arbetet och detta kan 
genomföras på följande sätt: 

 Arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk i Kramfors 
kommun utvärderas år 2023. 

 Kommunorganisationens verksamhetsplaner ska innehålla 
aktiviteter/riktlinjer som främjar de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

 Utsedd samordnare ansvarar för sammanställning av aktiviteter och 
åtgärder som rapporterats från kommunorganisationens verksamheter 
genom arbetsgruppen. Dessa redovisas årligen i samband med 
bokslut och lämnas även till Länsstyrelsen Stockholm.

 Varje verksamhets beslut och åtgärder som rör de nationella 
minoriteterna ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
minoritetspolitiskt perspektiv. 

 Länsstyrelsen i Stockholm begär årligen en redovisning av 
statsbidraget. Kramfors kommun ska även lämna ut mål och 
styrdokument vid begäran. 


