
 

 

Riktlinjer för användningen av 
minoritetsspråksmedlen i Jokkmokks kommun 

För att underlätta för minoritetsspråksgruppens arbete och för externa parter som 
söker medel från statsanslagen så har dessa riktlinjer tagits fram av 
minoritetsspråksgruppen. 

Bakgrund 

År 2000 erkändes samiska, finska, jiddish, meänkieli och romani chib som 
minoritetsspråk i Sverige. Jokkmokks kommun blev då tillsammans med Arjeplog, 
Gällivare och Kiruna kommuner förvaltningskommun för samiska. 

Den 1 januari 2010 förstärktes de nationella minoriteternas rättigheter genom 
införande Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk . Syftet med lagen är 
att skydda och främja minoritetsspråken och att medverka till att de nationella 
minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

Genom lagen är alla Sveriges kommuner skyldiga att informera de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter, förmedla information om lagen inom den 
kommunala verksamheten och se till att samråd om möjligt kan ske med aktuella 
minoritetsgrupper. 

Förutom detta så är flera kommuner förvaltningsområden för ett eller flera nationella 
minoritetsspråk. För dessa kommuner gäller ett förstärkt skydd för samiska, finska 
och meänkieli. Förvaltningskommunerna ska vidta aktiva åtgärder för att säkerställa 
att personal med språkkunskaper finns där detta behövs. För detta så får dessa 
kommuner årligen ett statsanslag för de kostnader som tillkommer.  

Minoritetsspråksgruppen 

Minoritetsspråksgruppen i Jokkmokk består av fem representanter, tre representanter 
som utses av kommunstyrelsen och en representant vardera som utses samebyarna 
och sameföreningarna i kommunen. Genom minoritetsspråksgruppen sker samråd 
med de samiska representanterna i kommunen. Minoritetsspråksgruppen tillstyrker 
eller avstyrker dessutom användningen av de statsanslag som kommunen får. Till sin 



hjälp för det dagliga arbetet har minoritetsspråksgruppen en 
minoritetsspråkshandläggare. 

Användning av minoritetsspråksmedlen 

Kommunala merkostnader: 

Minoritetsspråksmedlen i Jokkmokks kommun ska i första hand användas för: 

-Kommunala merkostnader som följer enligt lagstiftningen för insatser inom 
förskoleverksamheten och äldreomsorgen inom kommunen. Dessa insatser ska vara 
till nytta för de samiska brukarna. 

-Kostnader som rör översättning, tolkning och liknande som krävs för 
kommunikationen mellan Jokkmokks kommun som myndighet och enskilda. 

-Kostnader för kartläggning av nationella minoritetsspråk, informationsinsatser och 
övriga kostnader för minoritetsspråksgruppens arbete. 

Externa ansökningar: 

Om det finns minoritetsspråksmedel över så kan i andra hand externa parter söka 
medel för insatser och projekt från dessa medel. Dessa insatser och projekt ska 
främst ske inom Jokkmokks kommun som geografiskt område och ha som syfte att 
stärka användandet av samiska språket eller i övrigt ha stark koppling till samiska 
språket och kulturen kommunen. De projekt och insatser som prioriteras är:  

- Utbildningsinsatser och projekt som rör det samiska språket  (i första hand lule- och 
nordsamiska och i andra hand sydsamiska) . Barn- och ungdomar samt äldre ska 
prioriteras. 

- Produktion av läromedel – förskolan/lågstadiet. 

-Insatser och projekt som vitaliserar användandet av  samiska språket och  den 
samiska kulturen. Barn- och ungdomar samt äldre ska prioriteras. 

Ansökningarna ska innehålla budget, bakgrund och syfte för insatsen eller projektet. 
Medel för dessa insatser eller projekt ska rekvireras inom ett år från beslutet eller 
inom den tid minoritetsspråksgruppen bestämmer. En redovisning för använda medel 
ska inlämnas till minoritetsspråksgruppen. 

Övriga ansökningar 

För genomförande av idrottsevenemang, musikproduktion och dylikt hänvisas 
ansökan till kultur- och fritidsnämnden. Undantag kan göras om det rör kostnader för 
översättning av material och/eller tolkning på samiska. 

 

 


