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§ 182 

Motion 7-2021 om nationella 
minoriteters möjlighet att kommunicera 
på sitt eget språk 
Dnr 820-2021 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Reservation 

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Ett proaktivt arbete i samverkan med länets minoriteter är en prioriterad 

fråga för Region Norrbotten och viktigt för länets utveckling och attraktivi-

tet. Region Norrbottens antagna handlingsplaner beaktar målsättningarna i 

gällande lagstiftning och säkerställer att minoriteterna involveras och ges 

möjlighet att påverka de frågor som berör dem.  

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att fullmäktige ger regionstyrelsen i 

uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för Region Norrbottens minoritetspoli-

tiska och minoritetsspråkliga arbete och att arbetet sker i samverkan med or-

ganisationer som företräder de olika nationella minoriteterna.  

Region Norrbotten har tagit fram en handlingsplan för 2020-2022 för arbetet 

med de nationella minoritetsspråken och de samiska språken. Handlingspla-

ner som innehåller mål och riktlinjer som årligen följs upp på centrala sam-

råden med minoriteterna. Två gånger per år håller Region Norrbotten cen-

trala samråd med organisationer och personer som företräder nationella mi-

noriteter och urfolket samerna.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Ärendet 
Glenn Berggård (V) lyfter fram vikten av minoritetspolitiskt och – språkligt 

arbete och att Region Norrbotten, som förvaltningsmyndighet för finska, 

meänkieli och samiska, har ett särskilt ansvar för det. Språk är en viktig del 

av människors identitet och nationella språkliga minoriteter har alltid funnit i 

Norrbotten. Bland annat säger lagen att de nationella minoritetsspråken ska 

skyddas och främjas och att den språkliga mångfalden ska värnas.  
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Glenn Berggård föreslår regionfullmäktige att 

1. Ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för Region 

Norrbottens minoritetspolitiska och minoritetsspråkliga arbete 

2. Arbetet sker i samverkan med organisationer som företräder de olika 

nationella minoriteterna. 

Region Norrbottens arbete med nationella minoriteter och urfolk regleras av 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Lag 2009:724). Kopp-

lat till det har regionen tagit fram en handlingsplan för arbetet med nationella 

minoritetsspråk 2020-2022 samt en handlingsplan för arbetet med samiska 

2020-2022. Handlingsplanerna har tagits fram i nära dialog med representan-

ter för nationella minoriteter och samer. Handlingsplanerna innehåller mål 

och riktlinjer som följs upp årligen på centrala samråd inom ämnen som mi-

noriteternas rättigheter till information, kommunikation, skyltning i region-

ens lokaler, det strategiska arbetet med samisk hälsa samt strategiska kultur-

satsningar. Två exempel på där minoriteterna aktivt har deltagit i regionens 

utvecklingsarbete är arbetet med barns berättande i projektet Polarbibblo där 

styrgruppen representerar det samiska samhället och meänkieli språkområdet 

samt i arbetet med samisk hälsa där regionen arbetat nära företrädare för det 

samiska folket. Med anledning av den lagskärpning som kom till 2019 ge-

nomlyste region arbetet med mål- och riktlinjer och kom då fram till att det 

mötte lagens krav. 

Två gånger per år håller Region Norrbotten centrala samråd med organisat-

ioner och personer som företräder nationella minoriteter och urfolket sa-

merna. De centrala samråden är till för att de nationella minoriteterna ska få 

insyn i och möjlighet att påverka regionens arbete i de frågor som berör mi-

noriteterna. På samråden deltar regionråd, regiondirektör samt de avdel-

ningar på regionen som är berörda av samrådens arbete. Från minoriteterna 

och urfolket samer deltar representanter för civilsamhället, organisationer 

och organ men även medborgare som har ett intresse av att bidra till region-

ens arbete. Varje år utvärderar samråden huruvida regionen genomfört de ut-

vecklingsinsatser som planerats samt om man uppfyller de mål- och riktlin-

jer som är beslutade. Regionen har även samråd och dialog i sakfrågor på av-

delnings- och enhetsnivå samt samråd med unga nationella minoriteter.   

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 7-2021 om nationella minoriteters möjlighet att kommunicera på sitt 

eget språk 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

  


