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Uppdrag till Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå 

universitet och Södertörns högskola att stärka de nationella 

minoritetsspråken 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, 

och Södertörns högskola i uppdrag att under 2022–2024 stärka och utveckla 

arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråken jiddisch, 

finska, meänkieli, samiska och romani chib. 

Närmare beskrivning av uppdraget 

Lärosätena Lunds universitet, med ansvar för jiddisch, Stockholms 

universitet, med ansvar för finska, Umeå universitet, med ansvar för 

meänkieli och samiska och Södertörns högskola, med ansvar för romani 

chib, ska inom ramen för uppdraget utveckla det arbete och den verksamhet 

som de bedriver i enligt det uppdrag som anges i respektive lärosätes 

regleringsbrev för 2022 angående nationella minoritetsspråk.  

Syftet med uppdraget är att förbättra förutsättningarna för revitalisering och 

bevarandet av minoritetsspråken. Arbetet kan på sikt bidra till att stärka 

kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig 

sektor.  

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.  
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Lärosätena ska i genomförandet samråda med berörda nationella minoriteter 

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

minoritetsspråk. Lärosätena ska också när uppdraget utförs föra dialog med 

andra relevanta aktörer. 

Lärosätena ska senast den 1 december, 2022 och 2023 lämna en 

delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

Lärosätena ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av 

uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

För uppdraget får under 2022 Lunds universitet, Stockholms universitet 

respektive Södertörns högskola använda högst 2 000 000 kronor och Umeå 

universitet får använda högst 4 000 000 kronor. Lärosätena ska redovisa 

medlen 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 (3) 

 
 

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 10 000 000 kronor för 2023 och 10 000 000 kronor 

för 2024 kommer att avsättas för uppdraget, under förutsättning att 

riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget. 

 

På regeringens vägnar 

  

Jeanette Gustafsdotter  
 
 
 
 
Johanna Lantz 
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