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 Regionstyrelsen 

  

Granskning gällande efterlevnad av lag om nationella minoriteters rät-

tigheter 

Region Värmlands revisorer ansvarar för att genomföra en årlig granskning 

av samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har revisorerna 

utarbetat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör re-

visorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 

2021” har en granskning gällande efterlevnad av lag (2009:724) om nation-

ella minoriteter och minoritetsspråk aktualiserats. 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 

1 januari 2010 och reviderades 2019, vilket innebar att minoriteternas rättig-

heter och det offentligas skyldigheter stärktes ytterligare. Regionens reviso-

rer beslutade vid sitt sammanträde den 29 april 2021 att genomföra en för-

studie avseende vilka krav som ställs på Region Värmland utifrån lagen. 

Förstudien presenterades för revisorerna vid deras sammanträde den 10 juni 

2021 och i den framkommer bland annat att det kan finnas en risk att Reg-

ion Värmland inte lever upp till de allmänna bestämmelserna i minoritetsla-

gen i den utsträckning som krävs. I förstudien togs även förslag på revis-

ionsfrågor fram som baseras på de allmänna bestämmelserna i lagstift-

ningen. Dessa berör områden som informationsskyldighet, främjande och 

synliggörande, samråd, samt mål och riktlinjer. 

Syftet har varit att granska Region Värmlands tillämpning och efterlevnaden 

av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

För att uppnå syftet med granskningen ska följande revisionsfrågor besva-

ras: 

• Har regionstyrelsen säkerställt att de nationella minoriteterna får in-

formation om deras lagstadgade rättigheter och det allmännas ansvar 

enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar till? 

 

• På vilka sätt arbetar regionstyrelsen och berörda nämnder för att 

skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur? 

 

• Har regionstyrelsen och berörda nämnder tillsett att nationella mino-

riteter getts möjlighet till inflytande i frågor som berör dem? 
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• Har regionstyrelsen och/eller berörda nämnder beslutat om mål och 

riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet?   

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas Regionstyrelsen att: 

 

• Säkerställa att nationella minoriteter kan ta del av information om 

minoriteters rättigheter på det sätt som avses i lagstiftningen. 

 

• Undersöka möjligheterna till dialog och samråd med nationella mi-

noriteter utifrån lagstiftningens intentioner, samt 

 

• Tillse att mål och riktlinjer tas fram utifrån lagstiftningens intent-

ioner. 

 

Regionens revisorer översänder härmed rapporten och emotser Region-

styrelsens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att 

vidta med anledning av rapporten, senast den 23 mars 2022. 
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