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Sammanfattning 

Enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med 
ändring SFS 2018:1 367 ska kommunerna ha mål och riktlinjer för 
nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. Nationella 
minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i 
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). 

 



1 Mål och riktlinjer 

1.1 Information, delaktighet och inflytande 
Kommunen via Kommunstyrelsen ansvarar för att information kring de 
nationella minoriteternas rättigheter finns tillgänglig och att kommunen 
är behjälplig om det önskas ytterligare information.  

Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska om möjligt 
samrådas med representanter från den grupp eller de grupper som berörs. 
Kommunen ska också via barn- och utbildningsnämnden särskilt samråda 
med de barn och unga som berörs.    

1.2 Muntliga och skriftliga kontakter med 
kommunen 

Vid muntliga eller skriftliga kontakter med kommunen har den enskilde 
rätt att använda finska, meänkieli och samiska om det finns en 
handläggare som behärskar språket. Samtliga nämnder ska inhämta 
information kring vilka språkkompetenser medarbetarna har för att veta 
vart kompetensen finns och om de önskar använda de i tjänsten.  

1.3 Barn och unga  
Barn- och utbildningsnämnden ansvara för att på ett tydligt sätt informera 
kommunens elever och deras vårdnadshavare om rätten till 
modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken.  

1.4 Äldreomsorgen 
Socialnämnden i Tjörns kommun ska i den mån det är möjligt förse den 
som begär, att få omvårdnad och service på sitt minoritetsspråk. 
Kommunen ska också beakta äldres behov av att upprätthålla sin 
kulturella identitet. Kommunen ansvarar även för att informera den som 
söker bistånd för äldreomsorg om dessa möjligheter.  

1.5 Främjande 
Tjörns kommun ska genom alla nämnder arbeta för att skydda och främja 
de nationella minoritetsspråken och arbeta för att de medborgare som 
tillhör en nationell minoritet får möjlighet att behålla och utveckla sin 
kultur.  

Kommunen ska genom barn- och utbildningsnämnden speciellt främja 
barn och ungas utveckling av en kulturell identitet och användning av sitt 
minoritetsspråk.
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