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Bakgrund och syfte
Den 1 januari 2010 trädde lagen om de nationella minoriteterna och
minoritetsspråk i kraft (2009:724), lagens tre grundparagrafer ger de
nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk samt
rätt till delaktighet och inflytande. Från den 1 januari 2019 reviderades
lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blev
då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete
och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har
uppföljningsansvar för lagen.
I Sverige finns fem nationella minoriteter som har särskilda rättigheter:
sverigefinnar, samer, judar, romer och tornedalingar. Minoritetsspråk är
finska, samiska, jiddisch, romani chib samt meänkieli.
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga förhållningssättet när det gäller
arbetet i kommunen med de nationella minoriteter och minoritetsspråk som
finns i kommunen.
Riktlinjerna ska tillämpas av kommunens förvaltningar, helägda kommunala
bolag och samtliga politiska organ i kommunen.
Mål
Målet för minoritetsarbetet i Skurups kommun är att ge skydd åt de
nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande.
Kommunen ska främja att personer som tillhör nationella minoriteter ska
kunna använda sitt modersmål och utveckla sin kulturella identitet.
Skurups kommun ska sprida kunskap och kännedom om nationella
minoriteter och deras rättigheter hos allmänheten och anställda i Skurups
kommun.
Så här uppfyller vi målen
Information

3§ Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera
de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag.
Skurups kommun ska informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter enligt lag. På kommunens hemsida ska det finnas aktuell
information som beskriver de nationella minoriteternas rättigheter. På
hemsidan ska det också finnas länkar till informationen på respektive
minoritetsspråk.
Skydda och främja språk och kultur
4 § I språklagen 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 möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Ansvaret för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och
minoritetskultur är en fråga för hela den kommunala organisationen.
Kommunens verksamheter ska planera för inslag i sin verksamhet som
syftar till främjande.
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Kontakter med kommunen

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska,
meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i
förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är part eller
ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som
behärskar minoritetsspråket.
11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till
personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta
behövs i enskildas kontakter med myndigheten.
I Skurups kommun ska det finnas en aktuell bild av vilka språkkunskaper
som finns hos kommunens anställda när det gäller nationella
minoritetsspråk. Syftet är att dessa ska kunna användas vid enskildas
kontakter med kommunen.
Samråd kring frågor som berör de nationella minoriteterna

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda
med representanter för minoriteterna i sådana frågor.
Skurups kommun ska verka för att samråd sker i frågor som berör nationella
minoriteter. Samrådet kan bland annat ske i form av medborgardialog.
Äldreomsorg på minoritetsspråk

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.
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.
Om det inom kommunens äldreomsorg finns tillgång till personal som
behärskar något av minoritetsspråken så ska kommunen erbjuda den som
begär att få hela eller delar av servicen och omvårdnaden av sådan personal.
Förskola på minoritetsspråk

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.
Uppföljning
En rapport som beskriver vilka insatser som har genomförts kring de
nationella minoriteternas rättigheter ska underställas kommunstyrelsen
vartannat år.
Ansvarig: Kommunövergripande staben

