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RIKTLINJER FÖR 
MINORITETSPOLITISKT 
ARBETE 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller sedan år 2010 

och beskriver vilka rättigheter minoriteter har i hela landet. Detta dokument 

redogör för Eslövs kommun riktlinjer och mål med det minoritetspolitiska 

arbetet, mot bakgrund av en förstärkning av lagen 1 januari 2019.  
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I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter, judar, romer, samer, 

(som dessutom är Sveriges urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Som 

nationell minoritet har man särskilda rättigheter som rör språk, kultur och 

möjligheter till påverkan. Svensk minoritetslagstiftning utgår från 

internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna. De nationella 

minoriteterna har funnits i det geografiska område som idag utgör Sverige 

sedan historisk tid, och har därmed samma rätt att behålla och utveckla sina 

språk och kulturer som majoritetsbefolkningen. 

 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver 

vilka rättigheter som minoriteterna samer, romer, tornedalingar, 

sverigefinnar och judar har i hela landet och inom de speciella 

förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 

Förvaltningsområdena finns utsedda av Sveriges riksdag och rör vissa 

svenska geografisk områden, där kommuner som ingår i dessa har utökade 

skyldigheter. Eslövs kommun ingår inte i något av förvaltningsområdena 

och omfattas därför inte av de skyldigheterna.  

 

I Eslövs kommun ska alla verksamheter verka för att de nationella 

minoriteterna ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så 

långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 

Verksamheter som möter barn och unga ska särskilt främja möjlighet till 

detta. I övrigt ska alla verksamheter främja de nationella minoriteternas 

möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Eslövs kommun.  

Mål 
Eslövs kommuns hemsida ska ge information riktat till de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar enligt 

minoritetslagen.  

Ansvarig: Kommunledningskontoret   

 

Genomföra minst en aktivitet årligen som riktar sig till någon av de 

nationella minoriteterna som målgrupp eller som informerar 

allmänheten/ökar kunskapen om en eller flera av minoriteterna. 

Ansvarig: Kultur och Fritid 
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Minst tre bibliotek ska tillhandahålla barn- och ungdomslitteratur på 

samtliga nationella minoritetsspråk.  

Ansvarig: Kultur och Fritid 

 

Biblioteken ska tillgängliggöra böcker och tidskrifter på de nationella 

minoritetsspråken. 

Ansvarig: Kultur och Fritid 

 

Alla elever som tillhör de nationella minoriteterna ska erbjudas 

undervisning i sitt minoritetsspråk. 

Ansvariga: Barn och Utbildning  

 

Uppföljning 

Kommunledningskontoret följer upp ovanstående mål och riktlinjer 

vartannat år med start år 2022. Uppföljningar och förslag till revidering av 

dokumentet presenteras till förvaltningscheferna.  

 


