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 Datum  1(1)
 2014-11-25  

 
 

Syfte  

Syftet med denna policy är att ange Örnsköldsviks kommuns förhållningssätt till arbetet med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Policyn gäller i tillämpliga delar för samtliga helägda 
bolag, nämnder och styrelser inom Örnsköldsviks kommun.  

 

Bakgrund  

2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). I den ges 
rättigheter och skydd för de nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och 
judar, samt de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. 
Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de under en lång tid befolkat Sverige. De har en 
språklig, religiös, traditionell och/eller kulturell samhörighet, samt en uttalad vilja att få behålla sin 
identitet. Tillhörigheten baseras inte bara på etnisk förankring, utan varje individ bestämmer själv 
om hon eller han vill tillhöra en nationell minoritet.1 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller för samtliga förvaltningsmyndigheter i 
Sverige och innehåller ett grundskydd för minoriteterna som ger rätt till information, skydd av 
kultur och språk, samt rätt till inflytande. Minoritetslagen innehåller också bestämmelser om 
förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. 

 

Förhållningssätt  

Att få behålla och utveckla sitt språk och sin kulturella identitet är en mänsklig rättighet. 
Örnsköldsviks kommun ska arbeta för att stärka och stimulera användningen av de nationella 
minoritetsspråken samt öka minoriteternas möjligheter till inflytande.  

Örnsköldsviks kommun ställer sig bakom uppfattningen att de nationella minoritetsspråken är en 
del av det svenska kulturarvet och ska ges möjligheter till att bevaras och utvecklas.   

I de fall kommunen ansöker och blir förvaltningsområde för finska, samiska och/eller meänkieli, 
ska särskilda handlingsplaner upprättas i samråd med berörd minoritet och utifrån minoritetens 
behov och önskemål. 

 

 

 
                                              
1 Prop. 2008/09:158 , Från erkännande till egenmakt, s 14 
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 2014-11-25  

 

Övergripande mål för Örnsköldsviks kommun 

Information 

Örnsköldsviks kommun ska sprida kunskap om de nationella minoriteterna och deras lagstadgade 
rättigheter hos allmänheten och personal.   

Bevarande och utveckling av språk och kultur 

Örnsköldsviks kommun ska främja rätten att behålla och utveckla sitt minoritetsspråk och sin 
minoritetskultur. Barns utveckling av språk och kultur ska särskilt främjas.  

Samråd och inflytande 

Örnsköldsviks kommun ska samråda med representanter för de nationella minoriteterna i 
kommunen. Minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem. Samrådet ska utformas efter 
minoriteternas behov och önskemål.   

Personal  

Om det finns behov hos de nationella minoriteterna att använda sig av sitt minoritetsspråk ska 
kommunen verka för tillgång på sådan personal.  

Strategi 

Örnsköldsviks kommun ska ha en strategi för arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

 
 
 


