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Landstingsstyrelsen

Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och
rätten att använda minoritetsspråk
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2010 gäller ny lagstiftning om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) och förordning om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (2009:1299). Stockholms läns landsting är
ett förvaltningsområde för det finska språket, men skall även erbjuda
möjlighet att kommunicera på de andra nationella minoritetsspråken, som
är jiddisch, romani chib, samiska, och meänkieli.
Ärendets beredning
Kansliavdelningen inom landstingsstyrelsens förvaltning har deltagit i en
konferens, som Länsstyrelsen arrangerat om den minoritetspolitiska
reformen, samt utarbetat föreliggande förslag till åtgärdsplan.
Ärendet kommer att behandlas i centrala samverkansgruppen 2010-09-08.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Stockholms läns landstings åtgärdsplan avseende nationella
minoriteter och minoritetsspråk
att uppdra åt respektive nämnd/styrelse att ansvara för att organisera sin
verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att
bemöta önskemål från enskilda att använda finska språket.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Målet med minoritetspolitiken är bland annat att ge skydd för de nationella
minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Nationella minoriteter
är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken
är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

LS 1003-0199

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-09-02

Bakgrund
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder så att
lagens intentioner uppfylls inom sina verksamhetsområden.
Det så kallade grundskyddet, som omfattar alla fem minoriteterna innebär
bland annat att:
•

förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna
på lämpligt sätt om deras rättigheter

Så kallade särskilda rättigheter för finsktalande personer inom Stockholms
läns landsting innebär bland annat att:
•

enskilda har rätt att använda sitt språk vid muntliga och skriftliga
kontakter med Stockholms läns landsting. Landstinget har rätt att
bestämma särskild tid och plats där servicen ges.

Stockholms läns landstings hemsida saknar idag information på finska.
Några få avsnitt finns på engelska. Vårdguiden har gjort punktinsatser
avseende information om svininfluensan och vårdgarantin på flera språk,
bland annat finska.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Stockholms läns landsting har beviljats ett statsbidrag på 250 000 kr för
sina merkostnader under 2010 för sitt arbete med den nya lagen. Rutiner
för huruvida förvaltningar och bolag ska kunna ta del av bidraget ska
utarbetas av kansliavdelningen under hösten.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljö steg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Stf landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
Beslutsunderlag
1. Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda
minoritetsspråk, 2010-08-24
2. Minnesanteckningar från centrala samverkansgruppen 2010-09-08
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