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Din rätt att använda nationella minoritetsspråk 
Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt 
språk i kontakt med myndigheterna. Här får du veta vilka språkliga 
rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra 
myndigheter.  
 
1 januari 2010 kom en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Som 
nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska 
och meänkieli.  
 

1 Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och 
främjas 

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som 
tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt 
minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta 
hänsyn till deras behov.  
Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket 
nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. 
 

2 Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och 
samiska 

Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och 
bor i en kommun inom ett förvaltningsområde. På sidan Förvaltningsområden kan 
du se om din kommun ingår i ett förvaltningsområde 
 
Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera 
med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma 
språk. Kommunerna är också skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på 
minoritetsspråken. 
 
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks 
ytterligare. Nu är kommunerna till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för 
sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. 
 
Du som bor i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde ska också kunna 
kontakta myndigheterna och få äldreomsorg på finska, meänkieli eller samiska, 
om det finns personal som behärskar språket. Myndigheterna bör se till att det 
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finns språkkunnig personal när det behövs. Samtliga kommuner och andra 
myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är 
också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är 
barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är 
kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över 
frågor som berör dem. 
 
Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till 
Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen. Enskilda 
har däremot ingen rättighet att får svar på samma språk och det finns inte heller 
någon rätt att använda minoritetsspråket vid muntliga kontakter med dessa 
myndigheter.  
 

3 Hit kan du vända dig 
Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen 
kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till 
att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm 
ansvarar för övriga språk. 
 
Arbetet med nationella minoriteter vid Länsstyrelsen i Stockholms län 
Tfn 08-785 40 00 
 
Sametinget 
Tfn 0980-780 30 
 

4 Här kan du läsa mer 
Här får du veta mer om dina rättigheter: 

• Webbplats för de nationella minoriteterna 
• Stöd i undervisning om nationella minoriteter – på Skolverkets webbplats 
• Om nationella minoritetsspråk på Språkrådets webbplats 
• Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk 
• Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk – på Skolverkets 

webbplats. 
 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss/nationella-minoriteter.html
https://www.sametinget.se/
http://www.minoritet.se/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/material-for-att-undervisa-om-nationella-minoriteter
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/material-for-att-undervisa-om-nationella-minoriteter
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/elevers-rattigheter/ratten-att-utveckla-sitt-nationella-minoritetssprak
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/elevers-rattigheter/ratten-att-utveckla-sitt-nationella-minoritetssprak
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5 Förvaltningsområden för finska, meänkieli och 

samiska 
Här kan du se vilka kommuner eller landsting/region som ingår i de olika 
förvaltningsområdena. 

• Förvaltningsområde för finska 
• Förvaltningsområde för meänkieli 
• Förvaltningsområde för samiska 

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakpolitik/minoritetslagen/forvaltningsomraden.html#FOfinska
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakpolitik/minoritetslagen/forvaltningsomraden.html#FOmeankieli
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakpolitik/minoritetslagen/forvaltningsomraden.html#FOsamiska
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