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§ 33 

Yttrande över Handlingsprogram för 
bevarande av nationella 
minoritetsspråk 
Dnr 00025-2021 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar att lämna 

yttrande enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska.  

Region Norrbotten välkomnar alla initiativ till att öka kunskapen om nation-

ella minoriteter och som aktivt bidrar till att utveckla de nationella minori-

tetsspråken.  

Region Norrbotten ställer sig positiv till handlingsprogrammet och flera av 

de åtgärdsförslag som föreslås. Bland annat vad gäller webbaserad utbild-

ning till offentliganställda, möjligheter att mäta språkens utveckling, etable-

randet av språkcentrum och språkresurscentrum, statlig upphandling av 

översättningstjänster samt långsiktiga insatser för en obruten utbildnings-

kedja. Inte minst för att säkra tillgången till personal med kunskaper i de 

nationella minoritetsspråken inom hälso- och sjukvården. 

Ärendet 

Bakgrund 

Handlingsprogrammets syfte är att främja möjligheten för de nationella mi-

noritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige 

samt att föreslå åtgärder för att komma framåt med minoritetspolitiken för 

det långsiktiga bevarandet. Institutet för språk- och folkminne (ISOF) har 

haft uppdraget att ta fram handlingsprogrammet för finska, jiddisch, meänki-

eli och romska. Sametinget har haft ett liknande uppdrag vad gäller de sa-

miska språken.  

Situationen för de nationella minoritetsspråken är allvarlig, inte minst när det 

gäller meänkieli och samiska medan situationen för finska i Sverige är något 

bättre. Region Norrbotten är förvaltningsområde för finska, meänkieli och 

samiska. 

Region Norrbottens yttrande 

Region Norrbotten välkomnar alla initiativ till att öka kunskapen om nation-

ella minoriteter och som aktivt bidrar till att utveckla de nationella minori-

tetsspråken. Region Norrbotten ställer sig positiv till handlingsprogrammet 
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och vill lyfta fram några särskilt viktiga förslag som kan påverka regionens 

arbete.  

Kunskap och information till allmänheten är viktigt och ingår i regionens 

uppdrag kopplat till lagen om nationella minoriteter. I det ingår även att per-

sonal ska ha kunskap om de nationella minoriteterna och regionens skyldig-

heter gentemot grupperna. Regionen välkomnar en webbutbildning på nat-

ionell nivå som riktar sig mot alla offentliganställda. Regionen ser ett behov 

av att samla kunskap och mäta de insatser som genomförs med syfte att revi-

talisera språken. För att göra det behövs indikatorer och statistik att följa 

över tid. 

Ett utvecklingsområde som regionen prioriterar är bygga upp den kulturella 

infrastrukturen i Norrbotten vad gäller stödfunktioner, mötesplatser och in-

stitutioner för nationella minoriteter. Regionen ser ett stort behov av språk-

centrum för att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken och ar-

betet med att etablera språkcentrum bör genast återupptas. Vidare ställer sig 

regionen positiv till förslaget med regionala och lokala språkresurscentrum. 

Region Norrbotten konstaterar att det är viktigt att utbildningskedjan funge-

rar för de som talar och vill lära sig nationella minoritetsspråk. Det är även 

avgörande för att den offentliga sektorn ska ha tillgång till personal med 

språk- och kulturkompetens. Arbetet med kompetensförsörjningen bör vara 

strategiskt och långsiktigt och inkludera korttidsstudier och yrkesvuxenut-

bildningar. Förslaget att på statlig nivå upphandla översättare med fastlagda 

ramavtal för dessa tjänster är intressant då det bidrar till att skapa bättre för-

utsättningar för tolkar och översättare. 

Överlag vad gäller de åtgärdsförslag som handlingsprogrammet riktar till 

olika myndigheter och andra aktörer inom det minoritetspolitiska uppdraget 

så stödjer regionen de förslag som går från att vara projektbaserade till att bli 

långsiktiga och ingå i myndigheternas ordinarie uppdrag. För att de nation-

ella minoritetsspråken ska ha en möjlighet att överleva bör arbetet vara lång-

siktigt och åtgärdsförslagen genomföras omedelbart.  

Beslutsunderlag: 
Remissyttrande 

ISOF:s förslag till Handlingsprogram för bevarande av nationella minoritets-
språken finska, jiddisch, meänkieli och romska 

Protokollsutdrag skickas till: 
Ku.remissvar@regeringskansliet.se 

Ku.csm@regeringskansliet.se (kopia) 
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