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Riktlinjer för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete
Ärendebeskrivning
Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de
övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska ge
skydd mot diskriminering och utsatthet, öka minoriteternas delaktighet och inflytande i frågor
som berör dem samt att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande genom
att ge möjligheter att utveckal sitt modersmål och utveckla en egen kulturell identitet. För
kommuner, landsting och regioner utanför förvaltningsområdena innebär det bland annat
utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt
arbetet. Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska
arbete.
Förvaltningens yttrande
Minoritetslagen innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla
förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. För att
minoriteternas rättigheter ska förstärkas i Alingsås kommun har kommunledningskontoret
tagit fram mål- och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Dessa beskriver –





hur information ska tillhandahållas,
vilka rättigheter som de nationella minoriteterna har.
Hur kommunen ska skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla
sitt språk och sin kultur.
Att kommunen i den mån det är möjligt tillgodose ett önskemål från enskild medborgare
att kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk.

Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive nämnd om möjligt
samråda med representanter från den grupp eller de grupper som berörs.
Målet med ändringar i lagen (2009:724) är att skydda och främja de fem minoriteternas
rättigheter. Genom att införa riktlinjerna för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete
kommer vi att sträva efter att de som tillhör en av de fem nationella minoriteterna ges
möjligheter att kunna tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och sin kulturella
identitet. Kunna överföra sitt modersmål och sin kultur till kommande generationer. De
nationella minoritetsspråken, som utgör en del av det svenska kulturarvet, ska kunna
bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.
Hur lagen efterföljs av kommunerna följs upp på nationell nivå. Lagen ska implementeras i
nämndernas ordinarie verksamhetsuppföljning.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser, utöver administrativ tid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag

Cecilia Knutsson
Stabschef
Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-29

Robert Gustafsson
MR-strateg

