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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186
Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete (KS 2020.241)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Mål och riktlinjer för Vallentuna 
kommuns minoritetspolitiska arbete”.

Ärendebeskrivning
Den 25 november 2019 godkände Kommunstyrelsen Uppföljning av förvaltningarnas arbete 
utifrån minoritetslagstiftningen (KS 2019.157) . Från och med 2019 skall alla Sveriges 
kommuner och regioner skriva mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Kommunstyrelsen beslutade kring uppdraget att det ska tas fram förslag till hur mål och 
riktlinjer, i enlighet med lagkraven, kan hanteras.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag efter dialog med berörda förvaltningar.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §134  Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
 Uppföljning nationella minoriteter
 Mål och riktlinjer nationella minoriteter



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134
Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete (KS 2020.241)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Mål och riktlinjer för Vallentuna 
kommuns minoritetspolitiska arbete”.

Ärendebeskrivning
Den 25 november 2019 godkände Kommunstyrelsen Uppföljning av förvaltningarnas arbete 
utifrån minoritetslagstiftningen (KS 2019.157) . Från och med 2019 skall alla Sveriges 
kommuner och regioner skriva mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Kommunstyrelsen beslutade kring uppdraget att det ska tas fram förslag till hur mål och 
riktlinjer, i enlighet med lagkraven, kan hanteras.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag efter dialog med berörda förvaltningar.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Uppföljning nationella minoriteter
 Mål och riktlinjer nationella minoriteter



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-10

DNR KS 2020.241 
CECILIA LINDELÖF SID 1/2
INTEGRATIONSSAMORDNARE 
08-58784909  
CECILIA.LINDELOF@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Förslag till styrdokument för 
minoritetspolitiskt arbete 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Mål och riktlinjer för 
Vallentuna kommuns minoritetspolitiska arbete”.

Ärendet i korthet
Den 25 november 2019 godkände Kommunstyrelsen Uppföljning av förvaltningarnas 
arbete utifrån minoritetslagstiftningen (KS 2019.157) . Från och med 2019 skall alla 
Sveriges kommuner och regioner skriva mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 
Kommunstyrelsen beslutade kring uppdraget att det ska tas fram förslag till hur mål 
och riktlinjer, i enlighet med lagkraven, kan hanteras.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag efter dialog med berörda 
förvaltningar.

Bakgrund
Med nationella minoriteter avses i Sverige romer, judar, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen har därefter 
uppdaterats och den senaste förändringen trädde ikraft den 1 januari 2019. Den 
omfattar bland annat en skyldighet för kommuner och landsting att anta riktlinjer för 
det minoritetspolitiska arbetet och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet. I lagen anges 
förvaltningsområden, det vill säga geografiska områden där förvaltningsmyndigheter 
och domstolar har särskilda skyldigheter i fråga gällande de nationella minoriteterna. 
Enligt lagen om nationella minoriteter ska ett grundskydd finnas för de nationella 
minoriteterna även inom de områden som inte utgör så kallade förvaltningsområden. 
Vallentuna kommun är inte ett förvaltningsområde.
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Mål och riktlinjer för Vallentuna 
kommuns minoritetspolitiska arbete
Fastställd av xxx åååå-mm-dd § xx

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kommunledningskontoret/staben

Inledning
I januari 2010 trädde Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i Sverige i kraft, nedan kallad minoritetslagen. Lagen utgår från 
Europarådets konventioner och beskriver hur nationella minoriteters språk, kultur, 
information och delaktighet ska skyddas och främjas. Det finns fem erkända 
nationella minoriteter i Sverige; romer, judar, sverigefinnar, samer och tornedalingar. 
De nationella minoriteterna har egna, av Språklag (2009:600) erkända, 
minoritetsspråk: romani chib, jiddisch, finska, samiska och meänkieli. Den 1 januari 
2019 stärktes skyddet ytterligare då lagen reviderades. Kommuner är skyldiga att anta 
mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, skydda minoriteternas språk och 
kultur med särskilt fokus på barn och unga samt att kommuner har en skyldighet att 
ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem. 

Riktlinjerna är uppdelade i tre viktiga kategorier; inflytande och delaktighet, 
information samt kultur och språk. Dessa kategorier är särskilt utpekade som viktiga 
enligt minoritetslagen. 

Lagstiftningar

De nationella minoriteternas rättigheter beskrivs framför allt i lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Rättigheterna finns även återgivna i ett 
antal andra lagar. 

I språklagen (2009:600) finns angivet vilka de nationella minoritetsspråken är samt 
att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa. I skollagen 
(2010:800) slås rätten fast till modersmålsundervisning i elevens nationella 
minoritetsspråk. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen 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 och 
personer som har ett annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 
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litteratur på de nationella minoritetsspråken. Slutligen är det enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) förbjudet att missgynna någon på grund av 
personens etniska tillhörighet.

Roller och ansvar i kommunen

De nämnder som främst berörs av arbetet med de nationella minoriteterna är Barn 
och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Utöver 
detta har alla nämnder som hanterar myndighetsfrågor ett ansvar enligt 
minoritetslagstiftningen.

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att vid behov samordna 
kommunens minoritetspolitiska arbete, exempelvis vid rapportering till länsstyrelsen. 

Nämnderna

Nämnderna ansvarar för att riktlinjerna efterlevs inom förvaltningen. Nämnderna 
kan välja att besluta om nämndspecifika målsättningar.

Förvaltning

Det är förvaltningarnas ansvar att beskriva och integrera aktiviteter i sina 
genomförandeplaner. Riktlinjerna ska följas vid arbete där minoritetslagen är 
tillämplig och där arbetet även omfattas av andra styrdokument.

Medarbetare 

Berörd personal ska känna till lagstiftningen samt de riktlinjer som är relevanta för 
arbetet.

Mål och syfte
Kommunens minoritetspolitiska mål är att säkerställa att kommunen följer 
lagstiftningen som rör nationella minoriteterna. Syftet med lagstiftningen är i sin tur 
att främja och stärka de olika nationella minoriteterna.
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Viktiga kategorier

Inflytande och delaktighet

 Vallentuna kommun ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
minoriteterna i sådana frågor. 

 Samråd enligt första stycket ska ske genom att kommunen för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta 
deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande (5 §).

 Vallentuna kommun ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta 
till deras förutsättningar (5 a §). 

Samråd bör ske minst en gång per mandatperiod.

Information

 Vallentuna kommun ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som 
denna lag hänvisar till (3 §).

 Vallentuna kommun ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas 
kontakter med myndigheten (11 §).

Information om de nationella minoriteterna och deras rättigheter ska finnas 
tillgänglig i broschyrform samt på kommunens hemsida.

Kultur och språk

 Vallentuna kommun har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. Anges i språklagen (2009:600).

 Vallentuna kommun 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 (4 §).

 Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid 
muntliga och skriftliga kontakter i kommunens ärenden i vilka den enskilde 



XXXX-XX-XX

DIARIENUMMER

0.0.00

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal 
som behärskar minoritetsspråket (9 §).

 Vallentuna kommun 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 (18 a §).

 Kommunen ska inom ramen för äldreomsorg som erbjuds enligt punkt ovan 
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet (18 b §). 

Uppmärksammande av de nationella minoriteternas traditioner och högtider sker 
bland annat under Internationella Modersmålsdagen som årligen äger rum i 
kommunen. Flaggning sker enligt flaggpolicy.

Uppföljning och samordning
Uppföljning av aktiviteter sker i respektive förvaltnings måluppföljning. 

Uppföljning av mål och riktlinjer för kommunen som helhet sker i samband med varje 
ny mandatperiod till kommunstyrelsen. 
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