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Plats för bild! Vi använder endast fotografier. 

Placera fotografiet här. 

1) Rätt format på bilden är 138x211 mm 

Använd ett bildprogram och beskär bilden så mått eller proportioner stämmer. 
Ska dokumentet tryckas, bör bildens upplösning vara 300 dpi, samt i CMYK färgskala. 

2) Sätt markören längst upp till vänster för ordet ”Placera” 

3) Välj Infoga – bild och markera bilden du vill använda 

4) Se till att bilden är placerad så att dekorelementet längst ner till vänster 
är placerad ovanpå bilden. 
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  3 (3) 

Som grund till Österåkers kommuns policy för de nationella minoriteternas rättigheter ligger 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009.724), språklagen (2009:600), 

bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och 

socialtjänstlagen (2001:453).  

2018 gjordes översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som har lett till de 

nya bestämmelser som har trätt i kraft den 1 januari 2019. 

Kommunen ska arbeta långsiktigt med de nationella minoriteternas rättigheter utifrån 

övergripande riktlinjer som beslutas av kommunstyrelsen. Kommunens förvaltningar och 

verksamheter ska bryta ned riktlinjerna med tydliga mål och förankra handlingsplanen i sina 

verksamheter. Österåkers kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket och har då 

särskilda åtagande att uppfylla. 

 

Österåkers policy för de nationella minoriteternas rättigheter anger att: 

Österåkers kommun ska: 

 Ge de nationella minoriteterna möjlighet att tillägna sig, bruka och utveckla sitt nationella 

minoritetsspråk och utveckla sin kultur  

 Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar enligt 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk  

 Ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så 

långt det är möjligt samråda med minoriteterna i såna frågor 

 Särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör 

dem och anpassa formerna för det till deras förutsättningar 

 Erbjuda modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken i skolan. 

 

Österåkers kommun tillhör förvaltningsområde för finska språket därför har kommunen 

särskild åtagande att uppfylla: 

 Kommunen ska göra det möjligt för enskilda att använda finska vid sina muntliga och 

skriftliga kontakter med kommunen.  

 Kommunen ska erbjuda förskola helt eller till en väsentlig del på finska.  

 Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar 

plats i finskspråkig verksamhet.  

 Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av 

den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som 

behärskar finska och beakta de äldres behov att upprätthålla sin kulturella identitet. 

 Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen 

om möjligheterna till sådan service och omvårdnad på finska. 

http://www.minoritet.se/5123
http://www.minoritet.se/5119

