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Handlingsplan till strategi för Nässjö kommuns arbete 
för nationella minoriteters rättigheter 

 
Enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är landets 
kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete.  
Kommunfullmäktige antog den 28 maj 2020, § 106, Strategi för nationella minoriteter 
och minoritetsspråk som omfattar de erkända minoriteterna det vill säga judar, romer, 
samer, sverigefinnar samt tornedalingar. Samerna har även status som urfolk.  
Strategin syftar till att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt säkerställa att 
kommunen lever upp till internationell och nationell lagstiftning om nationella 
minoriteters rättigheter. 
För att få aktivitet i frågan har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan. Denna gäller 
under samma tidsfrist som strategin. 
 
 
  



 
Åtgärd Aktivitet Ansvar 
Information om 
minoritetsgrupperna och 
deras rättigheter via nassjo.se 

Information om 
minoritetsgrupperna och deras 
rättigheter på nassjo.se. 
Informationen finns översatt 
till respektive minoritetsspråk. 

Kommunledningskont
oret 
 

Nässjö kommun 
uppmärksammar de 
nationella minoriteternas 
högtidsdagar 

Nässjö kommun 
uppmärksammar de nationella 
minoriteternas högtidsdagar. 
Varje högtidsdag ska lyftas 
fram som en nyhet på 
nassjo.se. Högtidsdagarna 
infaller: 
• 6/2 – Samernas högtidsdag 
• 24/2 – Sverigefinnarnas 

högtidsdag 
• 8/4 – Romernas högtidsdag 
• 29/9 – Resande folkets 

högtidsdag 
• 6/12 – Finlands 

självständighetsdag 
 

Kommunledningskont
oret 
 

Uppmärksamma de 
nationella minoriteterna 
inom biblioteks-
verksamheten 

Inventera utbudet av litteratur 
på minoritetsspråken. Årligen 
komplettera utbudet enligt 
upprättad plan. 

Kultur- och 
fritidsförvaltning 
 

Informera barn, som anser 
sig tillhöra minoritetsgrupp, 
om deras rätt att delta i 
undervisning i de nationella 
minoritetsspråken 

Genom utökad, skriftlig och 
muntlig, information 
tydliggöra för vårdnadshavare 
inom förskolan, grundskola 
och gymnasiet att det finns 
möjligheter för elever att läsa 
nationella minoritetsspråk 
inom 
modersmålsundervisningen 
samt få modersmålsstöd inom 
förskolan. 

Barn- och 
utbildningsförvaltning 
 

En gång per mandatperiod 
bjuda in respektive 
minoritets-grupp till eget 
samråd 

En gång per mandatperiod 
bjuder KS in 
minoritetsgrupperna till eget 
samråd. Inbjudan sker via 
annons då det inte finns några 
etablerade föreningar som kan 
representera grupperna.  

Kommunledningskont
oret 

  



Inventera kunskaper i 
minoritetsspråken bland fast 
anställd personal inom 
äldreomsorgen 

Medarbetares kunskap och 
vilja at använda de nationella 
minoritetsspråken i sitt arbete 
ska löpande inventeras genom 
att personal på frivillig basis 
lämnar uppgifterna. 

Socialförvaltning 
 

Inventera kunskaper i 
minoritetsspråken bland fast 
anställd personal inom 
barnomsorgen 

Medarbetares kunskap och 
vilja att använda de nationella 
minoritetsspråken i sitt arbete 
ska löpande inventeras genom 
att personal på frivillig basis 
lämnar uppgifterna. 

Barn- och 
utbildningsförvaltning 
 

Ett kulturarrangemang varje 
år ska ge besökaren 
kunskaper och insikter om 
minoritetsgruppernas språk, 
kultur eller religion  

 Kultur- och 
fritidsförvaltning 
 

 


