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Minoritetspolitiskt program 

Det minoritetspolitiska programmet är ett samlat styrdokument för 
Strömsunds kommun.  
 
Det grundläggande dokumentet med inriktningsmål har fastställts av 
kommunfullmäktige 2012-05-20. Dokumentet är kompletterat med ef-
fektmål och riktlinjer. 
 
Effektmålen har fastställts av kommunstyrelsen 2012-06-19 
 
Riktlinjerna har fastställts av kommunchefen 2012-07-03. 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Bakgrund och syfte 
3. Strömsunds kommun/Straejmien tjilte 
4. Inriktningsmål samiska förvaltningskommunen 
5. Lägesbeskrivning och åtgärder för varje verksamhetsområde 
6. Inriktningsmål rörande kultur och fritid 
7. Resurser 
8. Uppföljning och återrapportering 
9. Referenser 
 
1. Inledning  

Strömsunds kommun ingår från och med den 1 januari 2010 i förvalt-
ningsområdet för det samiska språket.  
 
Den nya lagen ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna i ar-
betet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Regering-
ens övergripande inriktning i minoritetspolitik är att:  
 
• förtydliga den rättsliga den rättsliga regleringen av de nationella 

minoriteterna rättigheter genom en ny lag 

• säkerhetsställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonven-
tion och minoritetsspråkskonventionen 

• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande  

• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minorite-
terna 

• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.
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Kommunens skyldigheter – en sammanfattning 

För Strömsunds kommun innebär den minoritetspolitiska strategin in-
satser inom följande områden: 
 
• Kommunen har skyldighet att informera samerna om deras rättig-

heter 

• Kommunen har skyldighet att främja samernas språk och kultur 

• Kommunen har särskilda skyldigheter att ordna äldre– och barn-
omsorg som drivs helt eller delvis på minoritetsspråken om någon 
inom förvaltningsområdet önskar detta 

• Kommunen skall så långt det är möjligt ge de nationella minorite-
terna möjlighet till inflytande och samråda med representanter från 
minoriteten i sådana frågor 

• Samer skall kunna använda samiska språket i kontakter med 
Strömsunds kommun 

 
1.2 Statsbidraget 

Strömsunds kommun får statsbidrag för merkostnader i samband med 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen 
kan använda minoritetsmedlen till: 
 
• kostnader för att stärka samernas inflytande i den kommunala för-

valtningen i frågor som berör dem 

• insatser som rör översättning, tolkning m.m. som krävs för kom-
munikation mellan myndigheter och enskilda 

• kostnader som följer av lagstiftningen rörande insatser inom kom-
munens förskoleverksamhet, äldreomsorg under förutsättning att 
aktiviteter/verksamheter kan bedömas vara till nytta för berörda 
minoriteter 

• kostnader för revitalisering av det samiska språket 

• informationsinsatser  
 
Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för arbetet att utveckla en 
grund för den samiska befolkningens ställning i Strömsunds kommun. 
Handlingsplanen skall vara ett verktyg i det dagliga arbetet med att 
skydda de lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.  
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2. Bakgrund och syfte 

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska 
och meänkieli. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge 
skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till infly-
tande och stödja minoritetsspråken så de hålls levande. Samiska, finska 
och meänkieli omfattas genom sin historiskt sett starka geografiska till-
hörighet av särskilda regionala åtgärder. Samerna har dessutom en sär-
ställning i egenskap av ursprungsbefolkning i Sverige. Riksdagen be-
kräftade samernas ställning som urfolk år 1977.   
 
2.1  Sveriges internationella ansvar 

I december 1999 antog riksdagen förslagen i propositionen Nationella 
minoriteter i Sverige (1999/99:143). Därefter ratificerade regeringen Eu-
roparådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonven-
tionen) och den europeiska stadgan om landsdel – eller minoritetsspråk (mi-
noritetsspråkskonventionen).  
 
Syftet med minoritetsspråkskonventionen är kulturellt betingat och vill 
bidra till att bevara och utveckla Europas mångkulturella arv och fler-
språkighet inom landsgränserna.  
 
Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik pekat på 
behovet av förbättringar på en rad områden. Utifrån dessa erfarenheter 
presenterade regeringen i mars 2009 en ny minoritetspolitisk strategi i 
propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de 
nationella minoriteterna. I juni 2009 antog riksdagen propositionen.  
 
2.2  Brister och möjligheter 

Av propositionen framgår att Sverige inte i tillräckligt hög grad har levt 
upp till sina folkrättsliga minoritetsåtaganden. I ett historiskt perspek-
tiv har minoriteterna förtryckts och osynliggjorts. Regeringens slutsats 
är därför att det behövs ett medvetet arbete för att integrera ett minori-
tetsinriktat tankesätt i kommuners och myndigheters arbete med dessa 
grupper. Regeringen skriver vidare att utvecklingen av minoritetspoli-
tiken är en fortlöpande process där insatserna för att stärka och skydda 
de nationella minoriteterna ska ingå som en naturlig del i samhällets 
åtaganden gentemot medborgarna.  
 
Innehållet i propositionen ligger till grund för Strömsund kommuns 
handlingsplan. 
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2.3  Förstärkt skydd 

Ett förstärkt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetssprå-
ken har införts. Tidigare har det förstärkta minoritetsskyddet omfattat 
de norrbottniska kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Ki-
runa. Sedan 2011 finns 19 förvaltningsområden för samiska, förutom de 
tidigare nämnda kommunerna, är dessa: Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, 
Krokom, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Dorotea, Strömsund, 
Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.  
 
3. Strömsunds kommun/ Straejmien tjielte 

Strömsunds kommun, Straejmie tjielte, är belägen inom det samiska 
kärnområdet. Inom kommunen har det samiska inslaget en stark ställ-
ning genom bl.a. rennäringen, det samiska hantverket – vätnoe och 
småskalig turistisk verksamhet. 
 
Samebyarna Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie har sina åre-
truntmarker här. I tillägg till dem har Jingevaerie vinterbete inom 
kommunen och den ideella sameföreningen, Frostviken-Hotagens sa-
meförening verkar här.  
 
3.1  Språksituation i dag 

Samiska är ett finskt ugriskt språk som kan delas in i tre huvudspråk 
med sammanlagt nio varieteter. Huvudspråken är östsamiska som talas 
på Kolahalvön och nordöstra Finland, centralsamiska som talas i Fin-
land, Norge och Sverige samt sydsamiska som talas i Norge och Sveri-
ge. 
 
På svensk sida talas traditionellt fem språkvarieteter: nord-, lule-, och 
pitesamiska som tillhör det centralsamiska språkområdet samt ume- 
och sydsamiska som räknas som det sydsamiska språkområdet. De 
geografiska gränserna mellan språken är emellertid inte så skarpa och 
jämförelsevis skiljer de sig språkmässigt åt som svenska, norska och 
danska. Störst skillnader mellan språken finns oftast mellan dem som 
också geografiskt finns belägna längst ifrån varandra.  
 
I förarbetena till lagen 1999:1175 om rätt att använda samiska hos för-
valtningsmyndigheter och domstolar preciserades att med samiska av-
ses de tre samiska språken nord-, lule- och sydsamiska. Vid tillämp-
ningen av lagen ska myndigheterna ta hänsyn till vilket samiskt språk 
den enskilde använder. 
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3.2 Sydsamiskan i dag 

Strömsund ligger inom det sydsamiska området och där har den så kal-
lade språkbytesprocessen gått mycket långt. Det sydsamiska språket ta-
las av mycket få och anses vara hotat. En siffra som anges av antalet 
sydsamisktalande individer är 500-800 personer. En förklaring till syd-
samiskans utsatthet är majoritetsspråkets dominans och samhällsstatus.  
 
Det vanligaste scenariot i det sydsamiska området är att den nuvarande 
föräldragenerationen har tappat sitt språk, men att många äldre fortsatt 
pratar sydsamiska. Behovet av insatser för att revitalisera det sydsa-
miska språket bedöms vara akut. 
  
Efterfrågan när det gäller att använda samiska i kontakt med Ström-
sunds kommun har varit liten. Flera faktorer talar emellertid för att ef-
terfrågan på lång sikt kan öka. Lagstiftningen ökar minoriteters rättig-
heter generellt samtidigt som aktiva revitaliseringsåtgärder vidtas, till 
exempel genom samiskt språkcentrum i Östersund. Exempel från Nor-
ge, där sex kommuner sedan 1995 ingått i förvaltningsområdet, visar 
också att flera i dag använder samiska samtidigt som fler begär att bli 
bemötta på samiska i offentliga sammanhang. 
 
4. Inriktningsmål samiska förvaltningskommunen 

Kommunen är skyldig att leva upp till den minoritetspolitiska lagstift-
ningen. Samtidigt är det av stort värde för kommunen att främja och 
utveckla den samiska kulturen av det skälet att den utgör en tillgång 
som berikar Strömsunds kommun. Upplevelse och turismindustrin är 
ett område där den samiska närvaron kan vara en resurs med goda ut-
vecklingsmöjligheter.  
  
5. Lägesbeskrivning och åtgärder för varje verksamhets-

område 

För varje delområde under denna rubrik redovisas vad lagen föreskri-
ver, målsättningen och åtgärder för det fortsatta arbetet inom respekti-
ve verksamhetsområde. 
   
5.1 Inriktningsmål för samverkan samerna och kommunen 

Den som tillhör en minoritetsgrupp skall känna sig väl bemött och re-
spekterad vid kontakter med kommunen. 
 
5.1.2 Effektmål för samverkan samerna och kommunen  

Förvaltningskommunen skall genom strukturerade och regelbundna 
samrådsformer ge de nationella minoriteternas kvinnor och män möj-
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lighet till inflytande i frågor som berör dem, och så långt som det är 
möjligt samråda med representanter för minoritetens kvinnor och män i 
sådana frågor.  
 
5.1.3 Övergripande riktlinjer för samverkan samerna och kommunen 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Ta kontakt med minoritetsföreningarna 
på orten 

 
Skapa strukturerade och regelbundna 
samrådsformer 

 
Samrådsformerna skall hålla en jämn 
könsfördelning mellan kvinnor och män 

 
Ge minoriteternas kvinnor och män re-
ellt inflytande i frågor som berör dem 

 
Bilda en arbetsgrupp med representan-
ter för förvaltningarna 

 
Ha öppna samråd med dem som inte är 
föreningsaktiva 

 
Ge samråden politisk förankring 

 

 
 
 
 
 

 
5:2 Inriktningsmål rörande kartläggning 

Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik påpekat 
att bristande statistik om Sveriges nationella minoriteter gör det svårare 
att följa upp Sveriges åtaganden i ramkonventionen och minoritets-
språkskonventionen.  
 
Svenska myndigheter registrerar inte av integritetsskäl befolkningen ut-
ifrån etnisk tillhörighet och därför finns ingen officiell statistik över hur 
många som identifierar sig som nationell minoritet eller var i landet de 
bor. Att införa en sådan registrering är heller inte aktuell men för att 
kunna implementera minoritetsspråkslagen behöver kommunen ha 
kunskap om minoritetssituationen i området. Därför är kartläggning för 
förvaltningskommunerna ett krav. Enligt förordningen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun till-
sammans med de nationella minoriteterna kartlägga behov som finns 
och åtgärder till stöd för språken.  
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Kartläggningen ska ske i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 
1988:204). Lagen syftar till att skydda människors personliga integritet 
och att denna inte kränks när personuppgifter behandlas.  
 
5.2.1 Effektmål rörande kartläggning  

Kommunen ska kartlägga minoritetens antal, kön, ålder, behov och an-
ställdas språkkunskaper. 
 
5.2.2 Övergripande riktlinjer rörande kartläggning 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Tillsammans med de nationella minori-
teternas kvinnor och män genomförs en 
kartläggning av vilka minoriteter som 
finns i kommunen 

 
Vilka behov och önskemål minoriteter-
nas kvinnor och män har klargörs 

 
Hur många kvinnor och män minorite-
terna består av kartläggs 

 
Ålder bland minoritetens kvinnor och 
män kartläggs 

 
Det kartläggs vilka språkkunskaper som 
kommunens anställda har. 

 

 
 
 
 
 

 
5:3 Inriktningsmål rörande information och synliggörande 

Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på ett lämpligt sätt infor-
mera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya 
lagen.  
 
Även i övrigt ska kommunen främja de nationella minoriteternas möj-
ligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.  
 
5.3.1 Effektmål rörande information och synliggörande 

Samiska kvinnors och mäns kultur och språk skall vara närvarande och 
synliggjort inom kommunen.  Barns kultur skall särskilt främjas. 
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5.3.2 Övergripande riktlinjer rörande information och synliggörande 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Utforma en aktivitetsplan för att in-
formera och synliggöra det samiska 
folkets kvinnor och män och för att ge 
relevant information på samiska.  

 
Information sker på samiska (webb, 
informationsmaterial, böcker, skylt-
ning) 

 
Informationen skall röra kvinnor, män, 
pojkar och flickor i lika hög grad 

 
Kulturellt synliggörande skall främst 
främja flickor och pojkar 

 
En översyn av informationen görs årli-
gen. Där skall framgå könsfördelning 
och åldersfördelning. 

 
Intern information inom kommunför-
valtningen och den politiska organisa-
tionen om samernas rättigheter 

 
Intern och extern information om 
kommunens fortlöpande arbete med 
minoritetspolitiken. 

 
Samordna samarbetet med andra 
kommuner 

 

 
 
 
 
 

 
5.4  Inriktningsmål rörande rätten att tala samiska med myndigheter 

Enskilda har rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kon-
takter med kommunen i ärenden där den enskilde är part eller ställföre-
trädande part. Om den enskilde använder samiska i ett sådant ärende 
är myndigheten skyldig att ge ett muntligt svar på samma språk. En-
skilda har rätt att få en skriftlig översättning av beslut och beslutmoti-
vering på samiska. 
 
5.4.1 Effektmål rörande rätten att tala samiska med myndigheter  

Kommunen skall vara förberedd inför att muntligen eller skriftligen 
svara på minoritetsspråken.   
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5.4.2 Övergripande riktlinjer rörande rätten att tala samiska med 

myndigheter  

 
Åtgärder Lägesbeskrivning 
Se över och uppdatera avtal för tolkar 
och översättare 

 
Bestämma tid, plats och telefontid för 
minoritetsspråklig service 

 
Informera tydligt om när, var och hur 
minoritetsspråklig service ges 

 

 
 
 
 
 

 
5.5 Inriktningsmål rörande förskola och modersmålsträning 

Flerspråkighet skall ses som en styrka. Forskning visar att inlärning och 
behärskning av två eller flera språk skapar bättre förutsättningar att 
lära sig även andra språk. 
 
Grunden för barns språkutveckling och den senare språkkompetensen 
och identiteten läggs i förskoleålder. Barn och unga är därför en nyck-
elgrupp i arbetet med att trygga samiskans ställning.  
 
5.5.1 Effektmål rörande förskola och modersmålsträning 

Kommunen skall erbjuda förskoleverksamhet som helt eller delvis be-
drivs på samiska om så begärs. Föräldrarna skall vara informerade om 
barnens rättigheter. 
 
5.5.2 Övergripande riktlinjer rörande förskola och modersmåls-

träning 

 
Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg språkkunskaperna bland för-
skolepersonalen 

 
Gör i samråd med föräldrarna en plan 
för hur barnomsorgen skall organise-
ras 

 
Tydliggör förskoleverksamhetens mål 
gentemot minoriteternas flickor och 
pojkar 
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Åtgärder Lägesbeskrivning 
Utred förutsättningarna för en samisk 
förskoleverksamhet 
Ge modersmålsträning, under förut-
sättning att det finns tillgång till lärare 

 
Verksamheten bör innehålla inslag av 
den kultur och de traditioner som hör 
samman med minoritetsspråken. Sär-
skild vikt bör läggas på att pojkars och 
flickors behov av samisk kultur i lika 
hög mån premieras.  

 
Modersmålstränare och förskoleperso-
nal ges möjlighet att fortbilda sig i sa-
misk kultur, språk och historia samt 
andra adekvata områden  
 

 
5.6  Inriktningsmål rörande modersmålsundervisning inom grund-

skola  

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har enligt grund-
skoleförordningen rätt till modersmålundervisning i grundskolan. För 
samiska gäller att undervisning skall ske om det bara finns en enda elev 
och även om språket inte används som det dagliga umgängesspråket i 
hemmet.   
 
5.6.1 Effektmål rörande modersmålsundervisning inom grundskola  

Kommunen skall kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla 
flickor och pojkar som tillhör en nationell minoritet. 
 
5.6.2 Övergripande riktlinjer för modersmålsundervisning inom 

grundskola  

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg befintliga resurser och nuva-
rande/kommande behov inom grund-
skolan och gymnasieskolan 

 
Intensifiera ansträngningarna med att 
rekrytera modersmålslärare i sydsa-
miska 
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5.7  Inriktningsmål rörande modersmålsundervisning inom gymna-

sieskolan 

Modersmålsundervisning skall erbjudas alla de nationella minoriteter-
na. I gymnasieskolan är reglerna och undantagen rörande modersmål-
undervisning i de nationella minoritetsspråken desamma som i grund-
skolan. För undervisning inom minoritetsspråken skall undervisning 
ske om det bara finns en enda elev. Inom gymnasieskolan krävs dock 
kunskaper i modersmålet för att eleven skall vara berättigad till under-
visning.  
 
5.7.1 Effektmål rörande modersmålsundervisning inom gymnasie-

skolan 

Kommunen skall kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla 
flickor och pojkar som tillhör en nationell minoritet. I gymnasieskolan 
kan modersmålsundervisning anordnas som individuellt val, utökat 
program eller som ersättning för andra språk, dock ej för svenska och 
engelska.  
 
5.7.2 Övergripande riktlinjer för modersmålsundervisning inom 

gymnasieskolan 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg befintliga resurser och nuva-
rande/kommande behov inom grund-
skolan och gymnasieskolan 

 
Intensifiera ansträngningarna med att 
rekrytera modersmålslärare i sydsamis-
ka.  

 
 

 
5.8  Inriktningsmål rörande äldreomsorg  

De äldre är ofta de starkaste språkbärarna och bärare av kultur samt 
värnare av traditioner. Det är viktigt att de äldre som kan tala samiska 
kan fortsätta att använda sitt språk. Det är även viktigt av den anled-
ningen att det språk som man senast har lärt sig kan försvinna med ål-
dern, medan däremot kunskaperna i modersmålet består.  
 
De äldres välbefinnande påverkas också i hög grad av omgivningen. 
Om den vardagliga omgivningen inte förstår personen och dennes öns-
kemål finns risk för isolering. Ett problem värt att uppmärksamma är 
att barnen/barnbarnen kan ha tappat färdigheten till sina föräld-
rar/far/morföräldrars språk. Då blir kommunikationen inte sådan att 
den kan säkerhetsställa den äldres behov att yttra sig och bli förstådd 
till fullo.  
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Enligt minoritetsspråklagen har samer i förvaltningskommunerna rätt 
till service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorg helt eller delvis 
på samiska.  
 
Socialtjänstlagens kapitel 5, § 6, har kompletterats så att den nu före-
skriver att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i om-
vårdnaden om de äldre. Omfattningen av den äldreomsorg som erbjuds 
blir beroende av hur många som önskar omsorg av personal som talar 
språket, vilken typ av omsorg de önskar samt tillgång till språkkunnig 
personal.  
 
5.8.1 Effektmål rörande äldreomsorg  

Kommunen skall kunna erbjuda äldre kvinnor och män inom särskilt 
boende och hemtjänst rätten att bemötas på sitt eget minoritetsspråk 
 
5.8.2  Övergripande riktlinjer rörande äldreomsorg 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg befintliga resurser och nuva-
rande/kommande behov inom äldre-
omsorgen 

 
Vid utredning om plats i särskilt boende 
samt hemtjänst skall information ges om 
rätten till äldreomsorg inom ramen för 
minoritetslagstiftningen 

 
Arbeta för att kunna bemöta en efterfrå-
gan på minoritetsspråksinriktad verk-
samhet. 

 
De äldre kvinnorna och männen skall få 
del av samiska traditioner såsom språk, 
kultur och mathållning genom kommu-
nens äldreomsorg. Kulturarrangemang-
en skall lyfta fram kvinnor och mäns 
kultur i lika hög mån. 

 
En översyn av antalet kulturinsatser 
görs vid årets slut och det redogörs för 
könsfördelningen vid dessa arrange-
mang samt könsmässig inriktning på 
arrangemangen 
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Åtgärder Lägesbeskrivning 

 
Personalen bör ges möjlighet till fort-
bildning i sydsamiska inkluderande hi-
storia och traditioner 

 
Undersöka möjligheten att samiska 
kvinnor och män i kommunens same-
byar, sameföreningen, kan agera som 
frivilliga kontaktpersoner 
 
Kartlägga genom intervjuer och/eller 
enkäter de äldre kvinnornas och män-
nens önskemål 

 
 
5.9 Inriktningsmål rörande personalutveckling/utbildning 

Den 10 juni 2009 antog riksdagen regeringens proposition, Från erkän-
nande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna. I 
den betonas mycket starkt kommunernas skyldighet när det gäller att 
informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och att främ-
ja de nationella minoriteternas språk och kultur.  
 
En grundförutsättning för att detta skall kunna ske är att ansvariga 
tjänstemän är tillräckligt insatta i minoritetslagstiftningen och att det i 
övrig förvaltning finns kunskap om Sveriges urbefolkning.  
 
5.9.1 Effektmål rörande personalutveckling/utbildning  

Att kvinnor och män anställda inom kommunen är informerad om mi-
noritetslagstiftningen och minoriteternas kultur, historia samt språk. 
 
5.9.2  Övergripande riktlinjer rörande personalutveckling/utbildning 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Informera alla kvinnor och män som 
arbetar inom kommunen om sa-
mernas rättigheter och om kommu-
nens skyldigheter 

 
Identifiera språkkompetensen hos 
kvinnor och män som arbetar i 
kommunen 

 
Ge kvinnor och män som arbetar i 
kommunen möjlighet till språkut-
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Åtgärder Lägesbeskrivning 
bildning, i förekommande fall 

 
Planera och genomföra utbildningar 
som syftar till att öka kunskaperna 
om samerna hos de kvinnor och 
män som arbetar i kommen. Särskilt 
bör kvinnor och män som arbetar 
inom barnomsorg, skola och äldre-
omsorg beaktas vid sådana insatser 

 
Speciella utbildningsinsatser för 
chef och nyckelpersoner inom för-
valtningen 

 
Studieverksamhet för vuxna med 
det talade språket som ledstjärna. 
Vid studieverksamheten skall en 
jämn könsfördelning bland delta-
garna eftersträvas 

 
 
6. Inriktningsmål rörande kultur och fritid 

Kulturverksamhet fungerar ofta som en väg till ny kunskap och främjar 
dialog, inflytande och skapande. Eftersom språket är en bärare av kul-
turen är det viktigt att på olika sätt främja samiska kulturyttringar.  
 
Språklagen (2009:600) anger att det allmänna har ett särskilt ansvar att 
främja de nationella minoritetsspråken och att de nationella minorite-
terna även i övrigt skall ha möjlighet att utveckla sin kultur i Sverige. 
Särskild vikt skall läggas vid barns kulturella identitet och språk.  
 
6.1 Effektmål rörande kultur och fritid  

Samernas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur skall främjas ge-
nom kulturinsatser. Barns utveckling och kultur skall särskilt främjas. 
 
6.1.2 Övergripande riktlinjer rörande kultur och fritid  

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Stimulera till kulturarrangemang på det 
samiska språket 

 
Sagostunder, teater och annan barn-/ 
ungdomskultur på minoritetsspråk  
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Åtgärder Lägesbeskrivning 

 
Seminarium, föreläsningar och temada-
gar för allmänhet och anställda kvinnor 
och män inom kommunen 

 
Film, litteratur och musikarrangemang 

 
Barns, flickor och pojkars, kultur och 
identitet skall särskilt främjas 

 
Bibliotek, såväl skol som kommunbibli-
otek skall hålla samisk litteratur för 
flickor och pojkar, kvinnor och män. 

 
Skapa nya mötesplatser och stimulera 
aktiviteter som lyfter den samiska kul-
turen och språket. 

 
Skapa efterfrågan genom att bjuda in till 
öppna samråd angående språk och kul-
tur.  

 
Gör en översyn vid årets slut av antalet 
kulturarrangemang och könsfördelning 
samt åldersfördelning vid arrange-
mangen. 

 
7. Resurser 

Kommunen erhåller statsbidrag för merkostnader som kommunen har 
för att kunna följa gällande lagstiftning. För 2012 har kommunen erhål-
lit 660 000 kronor i statsbidrag. 
 
8. Uppföljning och återrapportering 

När det gäller kommunens arbete som helhet har Sametinget regering-
ens uppdrag att följa upp kommunens tillämpning av lagen. En stan-
dardiserad modell skall användas för alla förvaltningar. 
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8.1 Övergripande riktlinjer rörande rapportering  
 
Åtgärder Lägesbeskrivning 
Varje berörd förvaltning rapporterar till 
samisk samordnare om det fortgående 
arbetet samt föreslår förändringar vid 
behov 
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