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Antagna av kommunfullmäktige 2020-05-13 § 117 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk,  pekar ut som mest angelägna:  

• Nationella minoriteters språk  

• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  

• Nationella minoriteters kultur  

• Information till nationella minoriteter  

• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  

• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  

• Samordning och uppföljning  

 

Nationella minoriteters språk  

Barn och utbildningsnämnden ska informera barn och ungdomar i kommunens skolor 

om rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Nämnden 

ska informera föräldrarna om möjligheten till och uppmana barn och unga att nyttja 

möjligheten till modersmålsundervisning.   

 

Barn och utbildningsnämnden ska vid behov förstärka tillgången av lärare i de 

nationella minoritetsspråken.  

 

Kultur och fritidsnämnden ska, i samverkan med barn och utbildningsnämnden samt 

med socialnämnden, uppmuntra och ta till vara initiativ från de nationella 

minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att 

stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken.  

  

Nationella minoriteters rätt till förskola på sitt språk  

Barn och utbildningsnämnden svarar för att tillhandahålla förskoleverksamhet med 

finsktalande personal, inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde för 

finska språket.  

 

Barn och utbildningsnämnden ska, genom förskolan, verka för att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna på lämpligt sätt får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt minoritetsspråk.  

 

 

Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg på sitt språk  

Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den äldre vill det, ansvara för att 

tillhandahålla hemtjänst eller särskilt boende med finsktalande personal.  

 

Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den enskilde vill det, verka för att 

på lämpligt sätt kunna erbjuda insatser på de nationella minoritetsspråken.  
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Socialnämnden ska verka för att någon av kommunens dagverksamheter eller 

träffpunkter kan vara särskilt inriktad på aktiviteter på finska.   

 

Nationella minoriteters kultur  

Kommunstyrelsen ska uppmärksamma samtliga minoriteters högtidsdagar genom att 

flagga med nationella minoriteters flaggor under dessa dagar. Högtidsdagarna är: 

Samernas nationaldag, Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen och 

Tornedalingarnas dag. Den judiska minoriteter saknar däremot flagga och fastställd 

dag. Finlands självständighetsdag uppmärksammas med att flagga med finska 

flaggan på Finlands självständighetsdag.   

 

Kommunstyrelsen ska även informera om och uppmärksamma nationella 

minoriteternas högtidsdagar.  

 

Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, utveckla metoder 

och aktiviteter för att inspirera till ökad läsning och språkutveckling med särskilt 

fokus på förskolebarnen, även avseende de nationella minoriteterna.   

 

Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, verka för biblioteket 

som inkluderande mötesplats, för personer som talar något av de nationella 

minoritetsspråken.  

 

Kompetensutveckling om nationella minoriteter inom kommunen  

Kommunstyrelsen ska stödja kompetensutvecklingsinsatser om de nationella 

minoriteternas rättigheter samt bistå med stöd och råd till kommunens nämnder.  

 

Kommunens nämnder ska kompetensutveckla sina medarbetare om 

minoritetslagstiftningen, de nationella minoriteterna och de nationella 

minoritetsspråken. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ta fram underlag 

till utbildningar, samt samordnar insatserna.    

  

Information till nationella minoriteter  

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns information om nationella minoriteters 

rättigheter och grundskyddet på kommunens webbplats samt att information om 

lagen finns tillgänglig på samtliga minoritetsspråk.  

 

Kommunstyrelsen tillser att det genom kommunens kundcenter går att få service på 

finska.  

 

Barn och utbildningsnämnden ska ge information till föräldrar om möjligheten att 

ansöka om finskspråkig förskola i kommunens e-tjänst där man ansöker om plats till 

förskola och skola. Nämnden ska även på annat lämpligt sätt informera om 

möjligheten till finskspråkig förskoleverksamhet.   
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Barn och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt ge information till kommunens 

elever, och deras föräldrar, om rätten till modersmålsundervisning på de nationella 

minoritetsspråken.  

 

Socialnämnden ska på lämpligt sätt ge information om möjligheten att få beviljade 

hemtjänstinsatser eller beviljat särskilt boende med finsktalande personal.  

  

Kommunstyrelsen ska inventera kommunens medarbetares kompetens i de nationella 

minoritetsspråken för att verka för att tillvarata språkkompetensen i organisationen.  

 

Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  

Kommunstyrelsen ska en gång per år inbjuda till och genomföra ett gemensamt 

samråd med samtliga nationella minoriteter i Uddevalla.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att inbjuda till särskilda samråd med sverigefinnar 

inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde för finska. Berörda nämnders 

förvaltningar bör medverka vid samråden.  

 

Samordning och uppföljning  

Kommunstyrelsen samordnar arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter i 

kommunen.  

 

Kommunstyrelsen samordnar inrapporteringen av kommunens insatser i arbetet med 

de nationella minoriteterna till den statliga myndighet som svarar för uppföljningen 

på nationell nivå.  

 

Kommunstyrelsen följer upp kommunens arbete med nationella minoriteters 

rättigheter. Uppföljningen sker inom ramen för kommunens system för uppföljning 

av verksamhet och ekonomi.  

 

 

 


