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Inledning  
 
Utgångspunkten för de svenska bestämmelserna om nationella minoriteters rättigheter är 
internationella överenskommelser såsom FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt 
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen).  

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det 
är upp till varje individ att själv avgöra om denna anser sig tillhöra en eller flera nationella 
minoriteter. Detta benämns som självidentifikationsprincipen och innebär att samhället inte kan 
ställa några krav på att någon ska styrka sin tillhörighet. 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om 
nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden, rätten att använda 
minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. 
Enligt lagen ska kommuner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och ska på 
begäran lämna uppgifter om antagna mål och riktlinjer till den myndighet som har 
uppföljningsansvar för lagen.  

Rättigheterna för minoriteter och minoritetsspråk återgivs även i annan lagstiftning. I skollagen 
(2010:800) anges rätten till modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. I 
socialtjänstlagen (2001:453) anges att en kommun ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskap i de nationella minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre människor. I 
bibliotekslagen (2013:801) anges att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. I 
diskrimineringslagen (2018:567) framgår att det är förbjudet att missgynna någon på grund av 
personens etniska tillhörighet. De nationella minoritetsspråken anges i språklagen (2009:600) och är 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.   

För språken finska, meänkieli och finska finns av regeringen fastställda förvaltningsområden. För de 
tre språken finns utökade skyldigheter för kommuner, framförallt för de kommuner som ingår i ett 
förvaltningsområde. Vaxholms stad ingår inte i något förvaltningsområde.  

Mål 
Vaxholms stad ska främja de nationella minoriteternas rättigheter, skydda de nationella 
minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur.  

Syfte 
Syftet med policyn är att genom nedanstående övergripande riktlinjer inom olika områden 
synliggöra kommunens skyldigheter och därigenom säkerställa att Vaxholms stad garanterar de 
nationella minoriteternas rättigheter.   
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Information om rättigheter  
Information om de nationella minoriteternas rättigheter ska finnas tillgänglig på kommunens 
hemsida, www.vaxholm.se  

Delaktighet och inflytande 
Vaxholms stad ska inom samtliga nämnders ansvarsområden ge nationella minoriteter möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor.  

Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska särskilt främjas.  

Användning av minoritetsspråk i kontakter med Vaxholms stad  

Om det finns personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska och som vill använda språket i 
tjänsten, ska enskilda personer erbjudas att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter 
som rör ett enskilt ärende.  

Vaxholms stad ska arbeta för att ha kunskap om medarbetares kunskaper i minoritetsspråk.   
 
Minoritetsspråk i grundskola och grundsärskola  

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda elever i grundskolan och grundsärskolan som tillhör 
någon av de nationella minoriteterna modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.   

Bibliotek och kultur 
De nationella minoriteternas språk och kultur ska vara en integrerad del i Vaxholms stads 
biblioteksverksamhet bland annat genom att erbjuda litteratur på minoritetsspråken.  

Erbjuder kommunen föreningsbidrag ska de nationella minoriteterna informeras om möjligheten till 
att bilda föreningar och söka bidragen.  

Minoritetsspråk inom äldreomsorg  
Om det finns personal som behärskar något av minoritetsspråken och som vill använda språket i 
tjänsten ska socialnämnden erbjuda den som önskar att få hela eller delar av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar språket.  
 
Om det finns personal som behärskar minoritetsspråken ska  socialnämnden beakta de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.  

Uppföljning  
Kommunstyrelsen är ansvarig för att vid behov följa upp och föreslå reviderar av policyn. 
Nämnderna ska utifrån respektive ansvar påtala behov av revideringar i policyn för 
kommunstyrelsen .  
 

http://www.vaxholm.se/
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