
Järfälla kommun
177 80 Järfälla
08-580 285 00
jarfalla.se

INBJUDAN TILL  
ÖPPET SAMRÅD
- för de nationella minoriteterna i Järfälla

Tisdagen den 12 december klockan 18.00-19.30 
Kallhälls bibliotek, Gjutarplan 8, Kallhäll

Järfälla kommun bjuder härmed in till öppet samråd för de nationella minoriteterna 
i Järfälla. Syftet med samrådet är att ge de nationella minoriteterna möjlighet till  infly-
tande i frågor som berör dem. Vi kommer att lyfta de frågor som deltagarna önskar föra 
dialog med kommunen kring. Samrådet genomförs på svenska.

Skicka gärna in frågor i förväg
Mötet är öppet för alla men föranmälan uppskattas. Vid föranmälan kan man även skicka 
in frågor som man vill diskutera och föra dialog kring.

Anmäl dig här! 

Vid frågor eller behov av tolk kontakta demokratiutvecklare Jessika Karreskog,  
jessika.karreskog@jarfalla.se, 08-580 245 43.

Välkommen! Tervetuloa! Bures boahtin! Buorisboahtem! Buorre boahtem! Mišto ares-
lan! Šukaraljan! Mišto avilan!

Mika Metso
Ordförande
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 

Bakgrund: I Sverige finns fem nationella minoriteter som har särskilda rättigheter: sverigefinnar, samer, judar, romer och tornedalingar. Minoritetsspråk 
är finska, samiska, jiddisch, romani chib samt meänkieli. 

De nationella minoriteterna har en särskild ställning i det offentliga i form av ett antal rättigheter enligt lag. Myndigheter är skyldiga att informera mino-
riteter om sina rättigheter, att främja utveckling av språk och kultur (i synnerhet för barn) samt att samråda med minoriteterna i frågor som berör dem. 
Mer går att läsa i Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla: http://www.jarfalla.se/kommun--politik/nationella-minoriteter

 

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen

∫
∫
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INBJUDAN TILL 
ÖPPET SAMRÅD 
för de nationella minoriteterna i Järfälla kommun

Tid: Torsdagen den 26 april kl 18.15 till 20.00
Plats: Konferens Kvarnhuset, Vibblabyvägen 3, Jakobsberg

Järfälla kommun bjuder härmed in till öppet samråd för de nationella minoriteterna
i Järfälla. Syftet med samrådet är att ge de nationella minoriteterna möjlighet till  
inflytande i frågor som berör dem. Fokus för samrådet är finskt förvaltningsområde  
och framtida samrådsformer. Samrådet genomförs på svenska. 

Skicka gärna in frågor i förväg
Mötet är öppet för alla men föranmälan uppskattas. Vid föranmälan kan man även  
skicka in frågor som man vill diskutera och föra dialog kring.

Anmäl dig här

Vid frågor
Vid frågor eller behov av tolk kontakta demokratiutvecklare Jessika Karreskog,  
jessika.karreskog@jarfalla.se, 08-580 229 12. 

Varmt välkommen! 

Mika Metso Pernilla Järverot
Ordförande Kultur- och fritidsdirektör
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen

Bakgrund: I Sverige finns fem nationella minoriteter som har särskilda rättigheter: sverigefinnar, samer, judar,  
romer och tornedalingar. Minoritetsspråk är finska, samiska, jiddisch, romani chib samt meänkieli. Sedan den  
1 februari 2018 är Järfälla kommun finskt förvaltningsområde.

De nationella minoriteterna har en särskild ställning i det offentliga i form av ett antal rättigheter enligt lag.  
Myndigheter är skyldiga att informera minoriteter om sina rättigheter, att främja utveckling av språk och kultur  
(i synnerhet för barn) samt att samråda med minoriteterna i frågor som berör dem. Mer går att läsa i Riktlinjer  
för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla, http://www.jarfalla.se/kommun--politik/nationella-minoriteter.html

https://www.defgo.net/s.asp?id=1547533&c=4Y3TKV&s=1&l=swe&p=Kultur-_demokrati-_och_fritidsforvaltningen

