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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 varieteter av dessa
språk är erkända. Med anledning av lagändring som träder i kraft 2019 har detta
dokument med riktlinjer och målsättning upprättats.
Riktlinjerna är upprättade enligt Lag (2009:670) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk 5b§ ”Kommuner och låndsting skå åntå mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiskå årbete”. Det finns särskilda förvaltningsområden för finska,
meänkieli och samiska. Kommuner kan ansöka om att gå med i ett förvaltningsområde.
De kommuner som ingår ska se till att de nationella minoriteterna kan använda sitt
språk i kontakt med myndigheten, både i tal och skrift. Förvaltningsmyndigheter måste
se till att det finns personal som behärskar språket. Kumla kommun tillhör inte ett
förvaltningsområde.
I dessa riktlinjer beskrivs Kumla kommuns mål som även speglar rådande lagstiftning.
Lagar och förordningar kring nationella minoriteter och minoritetsspråk samverkar
också med en del en del med andra lagar, exempelvis skollagen och språklagen.

Syfte
Syftet med riktlinjer och mål är dels att informera om dessa medborgares rättigheter
men även uppmärksamma ämnet för vidare utveckling. Riktlinjerna ska säkerställa att
Kumla kommun arbetar aktivt med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter utifrån rådande lagstiftning.
Riktlinjerna syftar även till främja nationella minoriteters möjligheter att behålla och
utveckla språk och kultur i Kumla kommun. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Riktlinjerna ska
även säkerställa de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet. Barn- och
ungdomars inflytande och delaktighet ska prioriteras särskilt.

Mål
Kumla kommuns målsättning är att skydda nationella minoriteter och minoritetsspråk
samt arbeta främjande för personer i en nationell minoritet, särskilt barn. Detta i
enighet med Lag (2009:670) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kumla
kommun ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter och kultur genom att:


nationella minoriteter informeras om sina rättigheter



främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin
kultur i Kumla kommun



alla förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna inflytande i
frågor som berör dem och särskilt inflytande till barn och ungdomar
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minoritetsspråken ska främjas och skyddas



kommunen erbjuder den som begär det att få hela eller delar 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. Inom
ramen för sådan omsorg ska även kommunen beakta de äldres behov av att
upprätthålla sin kulturella identitet. Kumla kommun ska även informera den
som ansöker om bistånd inom äldreomsorgen om möjligheterna till sådan
service och omvårdnad som anges i denna punkt



om antalet medborgare från nationella minoriteter uppgår till nivåer så att
det anses lämpligt ska Kumla kommun ansöka om att bli förvaltningsområde.
Kumla kommun ska då också vidta åtgärder för att aktuella förvaltningar är
tillgängliga för personer från nationella minoriteter.



enskilda har rätt att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk
verksamhet på finska, meänkieli eller samiska.

