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§1 

Syfte och mål 

Samrådsgruppen för nationella minoriteter och minoritetsspråk (nedan kallad gruppen) är 
ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädarna för nationella 
minoriteter (nedan kallad minoriteter) och kommunens styrelser och nämnder. 

Gruppens syfte är att stärka minoriteternas inflytande i frågor där minoriteterna har ett 
intresse att påverka kommunen. 

Målet är kommunens arbete med minoriteterna och minoritetsspråken kontinuerligt 
utvecklas. 

§2 

Gruppens uppgift 

Gruppens uppgift är 

att följa upp hur kommunen sköter sina åligganden när det gäller lagens 
bestämmelser (SFS 2009:724) och det egna programmet för nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 

att med sin kompetens initiera förbättringar och verka för att minoriteternas 
synpunkter beaktas i nämnder, styrelser och förvaltningar 

att bevaka minoriteternas och minoritetsspråkens intressen när det gäller 
andra samhällsaktörer, till exempellandstinget och statliga myndigheter 

att ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Gruppen har också blivit tilldelad 100 000 kr/år ur de årliga statsbidraget att delas ut 
externt till olika projekt. Hur pengarna ska användas beslutas i samråd med gruppen. 
Beslut om pengarnas användning ska följa budgetprocessen. Konsensusbeslut ska råda. 
Principer för användningen av medlen: 

• Ska främja finskans och meänkielis ställning, status, utveckling och överlevnad 
• Ska främja möjligheten att behålla och utveckla Sverigefinländsk och Tornedalsk 

kultur, oavsett ålder och kön 
• Medlen ska inte användas av kommunens förvaltningar till ordinarie verksamhet 

Ett öppet ansökningsförfarande anordnas och medlen delas ut vid 2 tillfällen, ett under 
våren och ett under hösten. 



§3 

Parter och sammansättning 

Gruppen består av representanter för kommunen och de nationella minoriteter och 
minoritetsspråk där Haparanda kommun är utsedd till förvaltningsområde: 
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Sverigefinländare (finska) och Svenska Tornedalingar STR-T (meänkieli). Samrådsparten 
är Minoritetsspråksdelegationen som utser 5 representanter. En av dessa platser är 
garanterade STR-T. 

Kommunen utser 2 representanter från Kommunstyrelsen för varje mandatperiod. 

Kommunens minoritetsspråkshandläggare ingår i gruppen som sammankallande och 
sekreterare. Det här är gruppens fasta sammansättning. 

Gruppen ska för varje mandatperiod välja en ordförande. 

Vid behov kan gruppen bjuda in flera att delta. Representanter från de andra nationella 
minoriteterna Uudar, romer, samer) kan delta i samrådsmötena enligt det lagliga 
grundskyddet för samråd som alla nationella minoriteter har. Samrådsparten bör dock vara 
en representativ samrådspart som kan föra respektive minoritets talan. Samråd ska ske 
efter överenskommelse med gruppen. 

§4 

Organisation och arbetsformer 

Sammanträden ska hållas 4 gånger per år. Fastställande av nästa års sammanträdesplan 
bör fastlås i samrådsgruppens sista möte före årsskiftet. 

Kallelse till sammanträde skickas cirka en vecka före sammanträdet. Kallelser, protokoll 
och annat material kommer att skickas via e-post. Vill någon av medlemmarna ha 
papperskopior ska detta meddelas till sekreteraren. 

Sammanträdesspråket är fritt, dock är finska eller meänkieli att föredra. 

Protokoll förs av sammanträdena och översätts, så att dessa finns tillgängliga på svenska, 
finska och meänkieli. Protokoll ska diarieföras i kommunens diarium samt publiceras på 
kommunens hemsida för minoritetsspråk. 

§5 

Ekonomi 

Till gruppens medlemmar utgår arvode och andra eventuella förlorade inkomster i enlighet 
med den av kommunfullmäktige fastställda arvodesreglementet för förtroendevalda. 
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Kostnader för detta och eventuella andra kostnader för gruppens arbete tas ur 
statsbidraget för nationella minoriteteter och minoritetsspråk. 

§6 

Ändring av reglementet 

Ändringar i reglementet ska fastställas av Kommunfullmäktige. 
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