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Täby kommuns riktlinjer för nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 

Sammanfattning  

I januari 2019 trädde flera ändringar i lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk i kraft. En av de nya paragraferna anger att kommuner ska anta mål och 

riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Täby kommuns riktlinjer för nationella 

minoriteter och minoritetsspråk är ett förslag till kommunövergripande styrdokument för 

kommunens arbete utifrån lagen.  

Enligt riktlinjerna ska verksamheterna inventera de befintliga rutiner och arbetssätt med 

anknytning till minoritetslagen som finns inom respektive ansvarsområde och integrera och 

följa upp dessa inom ramen för sin ordinarie verksamhetsplanering. Syftet är att säkerställa att 

kommunen lever upp till de krav som lagen ställer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Täby kommuns riktlinjer för nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. 

Ärendet 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen), som trädde 

i kraft 2010, beskriver förhållandet mellan det allmänna och de nationella minoriteterna. 

Lagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och särskilda bestämmelser för de så 

kallade förvaltningsområdena. Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och 

samiska. Kommuner som ingår i ett eller flera av förvaltningsområdena har utökade 

skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på respektive språk. 

Täby kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 
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Utvärderingar som genomfördes efter att minoritetslagen trätt i kraft har visat att 

kommunernas arbete utifrån lagen var bristfälligt. Ett antal ändringar i lagen gjordes därför. 

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019.  

 En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att kommunerna ska förhålla sig mer 

aktivt och strategiskt till sitt ansvar för minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv 

efterfrågan på åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen.  

Med minoritetspolitiskt arbete avses verksamhet som motiveras av de skyldigheter och det 

ansvar som kommuner har enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

Sammanfattningsvis rör det sig om bestämmelser om skyldigheter att ge information, att ge 

möjlighet till inflytande och samråd samt att i vissa fall erbjuda äldreomsorg och 

myndighetsservice på minoritetsspråk.  

Lagen anger inte närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står 

kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden.  

I föreliggande förslag till riktlinjer beskrivs kommunens skyldigheter enligt lagen. Vidare anges 

att kommunens verksamheter själva ska inventera de befintliga rutiner och arbetssätt med 

anknytning till minoritetslagen som finns inom respektive ansvarsområde. . Arbetet ska ske 

inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning ska göras som en del av 

ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Vid förfrågan eller internrevision ska 

handlingsplaner och rutiner kunna visas upp.  

Kommuner ska även på begäran lämna uppgifter om mål och riktlinjer till länsstyrelsen som 

ansvarar för att följa upp tillämpningen av minoritetslagen.  

Ekonomiska aspekter 

Då antagandet av mål och riktlinjer är en ny obligatorisk uppgift ska kommunerna, enligt den 

kommunala finansieringsprincipen, kompenseras ekonomiskt av staten. Regeringen har 

beräknat att kostnaderna för att anta mål och riktlinjer uppgår till 66 400 kronor per tillfälle 

och att ett naturligt intervall för när nya mål och riktlinjer antas är fyra år. Kompensationen 

ska ske genom en årlig höjning av det generella statsbidraget.  

 

Katarina Kämpe 

Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 

Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
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