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1 Inledning och bakgrund  

Enligt Lag (2009:670) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska 

kommuner och landsting anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 

arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den 

myndighet som har uppföljningsansvar. 

De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, 

jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  

2 Syfte  

Syftet med riktlinjerna är att informera invånare om sina rättigheter. 

Riktlinjerna ska vara vägledande och uppmärksamma det minoritetspolitiska 

arbetet för vidare utveckling samt säkerställa att Osby kommun arbetar aktivt 

med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rådande 

lagstiftning.  

3 Riktlinjer och mål  

Osby kommuns ska skydda nationella minoriteter och minoritetsspråk samt 

arbeta främjande för personer i en nationell minoritet, särskilt barn. Följande 

riktlinjer och målsättning gäller för Osby kommuns minoritetspolitiska 

arbete; 

• nationella minoriteter ska informeras om sina rättigheter  

• minoritetsspråken ska främjas och skyddas  

• de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 

kultur i Osby kommun ska främjas. Barns utveckling av en kulturell 

identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt 

främjas. 

• de nationella minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem 

och så långt det är möjligt ska Osby kommun samråda med 

minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad 

dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 

synpunkter och behov i Osby kommuns beslutsfattande. Osby 

kommun ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till 

inflytande och samråd i frågor som rör dem.  

• Osby kommun 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 Osby kommun beakta den äldres behov av att upprätthålla sin 

kulturella identitet. Osby kommun ska informera den som ansöker 

om bistånd inom äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service 

och omvårdnad som anges i denna punkt.  
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• enskilda har rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter med Osby kommun i ärenden, i 

vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet 

kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

 
 
 


