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Uppdrag till Statens kulturråd att främja de nationella 

minoritetsspråken   

Regeringens beslut  

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att under 2022–2024 arbeta med 

litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken 

finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  

Närmare beskrivning av uppdraget  

I uppdraget ingår att främja utgivning och spridning av litteratur på de 

nationella minoritetsspråken samt att genomföra läsfrämjande insatser. 

Åtgärder riktade mot barn och unga ska särskilt prioriteras.    

Statens kulturråd ska vid genomförande av uppdraget beakta de erfarenheter 

som framkommit av tidigare regeringsuppdrag att främja utgivning och 

spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk.  

Uppdraget är en del av regeringens arbete för utveckling, främjande och 

bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, 

romani chib och samiska. Sverige har långtgående internationella åtaganden 

för de nationella minoriteternas rättigheter och det allmänna har en 

skyldighet att skydda och främja minoritetsspråken. Minoritetsspråken ska 

stödjas så att de hålls levande och ska kunna överföras till nästa generation.  

Vid genomförande av uppdraget ska Statens kulturråd inhämta synpunkter 

från Kungl. biblioteket, Sametinget och Institutet för språk och folkminnen 

samt föra dialog med andra relevanta aktörer. 
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Statens kulturråd ska samråda med berörda nationella minoriteter och 

språkbärare enligt 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk.  

Statens kulturråd ska senast den 1 december 2023 lämna en delredovisning 

av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Statens kulturråd 

ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

För uppdraget får Statens kulturråd under 2022 använda högst 2 000 000 

kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 

budgetåret 2022 uppförda anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, 

anslagsposten 18 Åtgärder för nationella minoriteter. Medlen betalas ut 

engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 

2022.  

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den  

31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk 

redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, 

återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta 

beslut. 

Regeringen beräknar att 4 000 000 kronor för 2023 och 4 000 000 kronor för 

2024 kommer att avsättas för uppdraget, under förutsättning att riksdagen 

anvisat medel för det aktuella anslaget. 

Skälen för regeringens beslut  

Språk och kultur är ett centralt område inom minoritetspolitiken och det 

allmänna har ett särskilt ansvar att främja de nationella minoritetsspråken. 

Det är viktigt att de nationella minoriteternas kultur och språk synliggörs, 

bevaras och utvecklas i enlighet med målet för den nationella 

minoritetspolitiken. Statens kulturråd har 2021 haft regeringens uppdrag att 

redovisa vilka fortsatta insatser som bedöms vara angelägna 

(Ku2020/02624). I myndighetens återrapportering i årsredovisningen för 

2021 framgår att de nationella minoriteternas kulturella infrastruktur fortsatt 

är svag och bör stärkas för hållbarhet och långsiktighet (Ku2022/00391). 

Riksdagen har antagit följande nationella mål för politiken för litteratur- och 

läsfrämjande (prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 2013/14:117): Alla 
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i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens 

särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha 

tillgång till litteratur av hög kvalitet. 

Det råder brist på litteratur på minoritetsspråk inom olika genrer och som 

möter behoven hos alla åldersgrupper. Det gäller både översatta böcker och 

böcker som är skrivna på minoritetsspråken. Litteratur på minoritetsspråk, 

särskilt för barn och unga, är viktig för revitaliseringen av språken. 

Läsfrämjande och tidiga språkstimulerande insatser skapar bättre 

förutsättningar för språkutveckling. 

 

På regeringens vägnar 

  

Jeanette Gustafsdotter  

 Linnéa Meyer 
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