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”Socialdemokraterna i Laholm vill ta täten för att gemensamt 
utveckla kommunen och ta vara på invånarnas kompetens, 
engagemang och drivkraft. Laholm kan bli en plats för alla och 
ska kännas trygg och utvecklande för människor i alla åldrar.”
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Laholm kan bli en plats för alla och ska kännas tryggt och 
utvecklande för människor i alla åldrar. Socialdemokra-
terna i Laholm vill ta täten för att gemensamt utveckla 
kommunen och ta vara på invånarnas kompetens, engage-
mang och drivkraft. 

Den kommunala verksamheten ska vara resurseffektiv 
och kännetecknas av hög kvalité. Varje skattekrona ska 
användas på ett ansvarsfullt sätt och skatteuttaget inte vara 
högre än absolut nödvändigt. Det ska vara ordning och 
reda i ekonomin och vi tycker att gemensamma problem 
ska lösas tillsammans.

Socialdemokraterna i Laholm har en tydlig prioritering 
där jobb, skola/förskola och omsorg går först. 

Arbetet är grunden för människans frihet och välfärd 
och deltagande i arbetslivet bidrar till såväl personlig 
utveckling som gemenskap. Vi hävdar att människors vilja 
till arbete är samhällets viktigaste tillgång. Varje människa 
har både rätten och skyldigheten att efter förmåga delta i 
arbetslivet.

Vi socialdemokrater vill att hela Laholm ska växa så 
att varje invånare i kommunen ges bättre möjligheter att 
växa och förverkliga sina drömmar. Laholm ska vara en 
kommun som arbetar för ökad jämställdhet, tar tillvara 
olikheter och mångfald och bemöter alla invånare med 
professionalitet och respekt.

Annita Asplid och Kjell Henriksson.

Socialdemokraterna i Laholm

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Se till att hela Laholm växer, såväl landsbygd, 
tätorter som staden/centralorten.

• Öka sysselsättningen.

• Effektivisera kommunens administration.

• Ha ordning och reda i ekonomin.

• Lösa gemensamma problem, tillsammans. Varje människa har både rätten och 
skyldigheten att efter förmåga delta i 
arbetslivet.
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Laholm ska styras på ett sätt som är transparent, delta-
gande, demokratiskt och som tar medborgarnas åsikter på 
allvar. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommu-
nens politiker och tjänstemän.

Socialdemokraterna i Laholm ser positivt på att använ-
da rådslag kring specifika frågor, men ser också ett allmänt 
behov av ökad dialog och kommunikation med berörda 
medborgare, innan viktiga beslut fattas. 

Som socialdemokratisk politiker förutsätts man vara 
medborgarnas röst in i den kommunala styrningen snarare 
än det kommunala styrets röst ut till medborgarna.

För socialdemokraterna är det också självklart att 
utvecklingen inom alla kommunala verksamheter ska vara 
hållbar, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Ett ekologiskt hållbart Laholm syftar till att skapa 
ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen och dess 
funktioner långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte 
överstigs. 

Ett socialt hållbart Laholm syftar till att skapa jämlika 
livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla 
som bor och verkar i Laholm. Ett Laholm för alla. 

Ett ekonomiskt hållbart Laholm syftar till att skapa 
ett samhälle där de ekonomiska resurserna används på 
ett sätt som främjar ekologisk och social hållbarhet, där 
företagsklimatet är gott och där invånarnas ekonomiska 
välfärd främjas.

Demokratin

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Vara medborgarnas röst i den kommunala verksamheten.

• Förbättra kommunens tillgänglighet och bemötande.

• Utveckla kommunens webbplats.

• Erbjuda medborgarna fler digitala tjänster via Internet.

• Utveckla samverkan med andra kommuner och regioner.

• Ta ett särskilt ansvar kring dialog innan beslut i nämnder och 
styrelser. 

• Att kommunen i alla lägen står upp för människovärdet och 
aldrig accepterar diskriminering på grund av kön, ålder, 
funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller 
något annat som gör oss människor unika.

[Värden värda att värna om]

Laholm ska styras på ett sätt som är 
transparent, deltagande, demokratiskt 
och som tar medborgarnas åsikter på 
allvar.
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Barnen och de unga
Alla har rätt till en bra uppväxt och skolgång. Om våra 
barn och unga lyckas så lyckas Laholms kommun. Därför 
är barn och ungas framtid högst prioriterat. 

Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar 
förutsättningar för ett gott liv. I Laholms kommun ska 
barnen sättas i främsta rummet.

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje 
människas livschanser, och mer kunskap är nyckeln till en 
ljus framtid för både barnen och kommunen. 

Allt fler barn, ungdomar och unga vuxna mår psykiskt 
dåligt. Vi vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa 
och särskilt på tidiga insatser.  

Vi vill förstärka elevhälsan i grundskolan så att det blir 
möjligt att arbeta förebyggande, bland annat med pro-
blematisk skolfrånvaro. Det innebär bättre möjligheter i 
livet för individen men också stora vinster för samhället på 
längre sikt.

Meningsfull barnlek på våra förskolor är viktigt för våra 
barns hälsa och välbefinnande. Leken kan utmana och sti-
mulera barnens kommunikation, samarbete och problem-
lösning och är helt avgörande för ett barns utveckling. Vi 
tror att man i leken tidigt kan upptäcka brister i barnens 
socialiseringsförmåga och kunna sätta in resurser för att 
åtgärda dessa.

Alla unga i Laholm ska ha goda uppväxtlivsvillkor och 
ha reell tillgång till inflytande och välfärd. Laholm ska ha 
en sektorsövergripande ungdomspolitik, där vi tar ett hel-
hetsgrepp om ungas liv, där alla sektorer och aktörer som 
påverkar ungas uppväxt samverkar.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik.

• Utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik, där 
kunskap om ungas situation styr politiska beslut och 
satsningar.

• Att ungdomar som är på glid i tillvaron ska upptäckas 
tidigt och erbjudas ett aktivt stöd.

• Mobilisera hela den kommunala verksamheten för en 
förbättrad psykisk hälsa bland våra ungdomar.

• Samarbeta med regionen och skapa arenor för samver-
kan, samt införa mobil ungdomsmottagning.

• Starta projekt för att belysa lekens betydelse för våra 
barns förmåga till självkänsla och utveckling.

[Kunskap är viktigt]

Varje krona som investeras i tidiga 
insatser för barn och unga får vi 
tillbaka många gånger om.
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Skolan
Varje elevs skolgång är betydelsefull, såväl för individen 
som för samhället. Därför är det viktigt att våra barn och 
ungdomar får de bästa förutsättningarna. En viktig del 
i att ge varje barn rätt förutsättningar att lyckas är goda 
möjligheter till särskilt stöd. Inget barn ska misslyckas med 
att nå sin fulla potential därför att det inte bemöts på rätt 
sätt utefter sina förutsättningar.

Förskolan har en viktig roll för att ge varje barn en 
trygg tillvaro, och ge dem en stabil pedagogisk grund att 
stå på inför skolgången. Grundläggande för allt detta är 
små barngrupper och utbildad personal.

En bra lärare är viktig för att öka elevers resultat. Därför 
vill socialdemokraterna höja lönerna för lärare i skolor med 
de tuffaste förutsättningarna och med svaga resultat. Våra 
elever ska inte behöva möta nya lärare under läsåret, därför 
behöver vi ge våra lärare en arbetsmiljö och förutsättningar 
för att vilja stanna.

Att känna trygghet är en förutsättning för att kunna 
fokusera på skolarbetet. Därför behövs tydligare regler för 
trygghet och studiero som ska vara ett gemensamt åtag-
ande för eleverna, föräldrarna och skolan.

Verksamheten ska hålla hög pedagogisk kvalitet och 
medverka till att varje barn utvecklar demokratisk kompe-
tens med respekt för allas lika värde och olikheter. 

Det är viktigt att det finns en mångfald av gymnasie-
program så att ungdomarna både kan ges möjlighet att 
följa sina drömmar, men också ha ett utbud som möter 
arbetsmarknadens behov.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Prioritera de yngre barnen.

• Att alla skolor ska vara bra skolor och alla barn ska ges 
de bästa förutsättningarna att lyckas.

• Att all undervisning ska kännetecknas av trygghet, ar-
betsro och ömsesidig respekt mellan lärare och elever.

• Investera i våra lärare, deras tid och deras kunskap.

• Ta fram ett skolutvecklingsprogram med mål och stra-
tegier för hur skolan ska utvecklas, från förskolan till 
gymnasiet.

• Ge möjlighet till ”Ung företagsamhet”, UF, på alla 
gymnasieprogram.

[Vi sätter skolan först]

Inget barn ska misslyckas med att nå sin 
fulla potential därför att det inte bemöts 
på rätt sätt utefter sina förutsättningar.
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Näringslivet
Det ska vara attraktivt och enkelt att starta och driva före-
tag i Laholm. Företagen i Laholm ska ges goda förutsätt-
ningar för att växa och utvecklas. Att skapa goda förutsätt-
ningar handlar bland annat om tillgång till mark, lokaler 
och bostäder, men också att tillståndsgivning, hantering av 
bygglov och planärenden måste vara effektiv. 

Det är viktigt med en väl fungerande samverkan mellan 
näringsliv, kommun, myndigheter och utbildningssamord-
nare. Samverkan är en framgångsfaktor för ett bra företags-
klimat.

Utbildning av god kvalitet bidrar till att företag kan 
rekrytera personal och att nya företagare etablerar sig i 
kommunen. 

För att vi samtidigt ska kunna förbättra kommunens 
service och möta framtidens utmaningar i form av ökande 
utgifter och kompetensbehov behöver vi ligga i framkant 
vad gäller utveckling av nya digitala tjänster.

Vi anser att kommunens näringslivsverksamhet ska 
grundas på åtta väldefinierade strategier för att skapa de 
bästa förutsättningarna för vårt företagsklimat: attraktivi-
tet, hållbar tillväxt, nyetablering/tillväxt av våra befintliga 
företag, kompetensförsörjning, markberedskap/goda fysis-
ka förutsättningar, infrastruktur/tillgänglighet, service och 
bemötande samt kommunikation och dialog.

Genom att fler jobbar ökar skatteintäkterna samtidigt 
som de offentliga utgifterna för inkomsttrygghet minskar. 
Alla som kan jobba ska jobba, den som saknar arbete ska 
möta tydliga förväntningar och framför allt goda möjlighe-
ter att komma i arbete och egen försörjning.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Att hela kommunorganisationen genomsyras av en 
positiv och lösningsinriktad attityd med en genuin vilja 
att förstå och ge service till de företagare man möter.

• Erbjuda en högklassig kommunal service bland annat 
genom företagslots.

• Ge en snabb och rättssäker myndighetsutövning.

• Förenkla för företagare genom att tillhandahålla enkla 
digitala verktyg i myndighetsutövningen.

• Säkerställa tillgången på detaljplanerad mark för nä-
ringslivets expansion och nyetablering.

• Bedriva yrkesutbildning parallellt med SFI.

[Samverkan ger ett bra näringslivsklimat]

Det är viktigt med en väl fungerande 
samverkan mellan näringsliv, kommun, 
myndigheter och utbildningssamordnare.
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Samhällsbyggande
Ett av kommunens viktigaste ansvarsområden är att skapa 
förutsättningar för alla invånare att leva och bo i en bra 
miljö. Vi vill ha ett levande samhälle med grönområden 
som ger liv, med tät och pålitlig kollektivtrafik och med 
moderna cykelvägar. Väl gestaltade och väl fungerande 
offentliga miljöer ska finnas i alla kommundelar. 

En jämn och hög utbyggnadstakt genom konjunk-
turcykler kräver god planering, färdiga detaljplaner och 
en bred projektportfölj gällande upplåtelseformer i olika 
kommundelar.

Arkitektur och gestaltning är verktyg som utformar 
kommunen, dess byggnader, landskap och offentliga rum. 
Den påverkar alla som bor, verkar i och besöker oss. När 
Laholm växer ska arkitekturen bidra till en utveckling för 
invånarnas välmående, gemenskap och upplevelser. 

För att öka den sociala integrationen är det angeläget att 
fler gemensamma mötesplatser skapas och utvecklas, mö-
tesplatser med attraktivt innehåll såväl nära bostaden, som 
i lokala centrum och i centrala Laholm. Planprocessen ska 
bidra till en utformning som gör att fler människor möter 
varandra i vardagen. 

Genom persontrafik på Markarydbanan får kommunen 
två viktiga stationer som skapar förutsättningar för en bra 
tillväxt på dessa orter. Ny persontrafik och nya stationer i 
Veinge och Knäred signalerar till exploatörer och samhälls-
medborgare att här kommer det att finnas en attraktiv, 
enkel och pålitlig kollektivtrafik inom överskådlig framtid.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Tillgodose ett varierat utbud av bostäder, upplåtelseformer 
och hustyper i hela Laholm.

• Säkerställa en god planberedskap för att möjliggöra ett konti-
nuerligt bostadsbyggande.

• Att Laholm ska präglas av hållbarhet, skönhet, god gestaltning 
och hög arkitektonisk kvalité i all byggnation och planering. 

• Skapa fler gemensamma mötesplatser.

• Prioritera insatser för att öka tryggheten utomhus.

• Bygga ut laddinfrastrukturen, snabbt.

• Satsa på fler cykelvägar.

• Starta persontrafik på Markarydsbanan, snarast.

[Ett attraktivt boende]

Väl gestaltade och väl fungerande 
offentliga miljöer ska finnas i alla 
kommundelar.
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Seniorerna
Det är en ny fas i livet som påbörjas när man når pensions-
åldern, men pensionärer är ingen enhetlig grupp, alla är 
unika, med olika behov och drömmar. Det är också stor 
skillnad på att vara 65 år och att vara 85 år. Många som nu 
går i pension ”mitt i livet” tar med sig en aktiv livsstil och 
har varit med om den tekniska utvecklingen i samhället. 
Vi har också de som av olika skäl inte tagit del av den och 
behöver tillgång till stöd och hjälp med detta. 

Många äldre i Laholm bor i en bostad som är mindre 
lämplig att åldras i. Kommunen ska aktivt verka för att 
det byggs olika former av boenden för äldre, bland annat 
seniorbostäder och trygghetsboenden. Många äldre vill ha 
en mindre bostad i den kommundel man är van att bo och 
har sina vänner i, ett bostadsområde med olika generatio-
ner och familjekonstellationer.

För många äldre är det största problemet ensamhet. 
Ensamheten kan komma plötsligt, när livskamraten går 
bort eller när allt färre vänner finns kvar att kontakta. Vi 
vill att Träffpunkterna i alla kommundelarna även utveck-
las till knutpunkter för anhörig- och väntjänster. De ska 
vara platser där föreningsliv och kommun tillsammans 
utvecklar verksamheter som äldre i närområdet har behov 
och glädje av.

I vår kommun ska alla ha möjlighet till ett rikare liv. 

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Skapa lokala mötesplatser i bostadsområden för alla 
åldrar, där generationer kan mötas.

• Beakta bostäder för äldre i kommunens markplanering.

• Bygga fler utegym eller enklare anläggningar för dem 
som vill träna på mer centrala platser, inte bara vid 
motionsspåren.

• Erbjuda fria bussresor med Hallandstrafiken för pensio-
närer över 65.

• Verka för utbildningsplatser, karriärvägar och tjänster 
för personal i äldrevården i samarbete med universitet 
och högskolor för att fokusera på aktiviteter för det 
friska i åldrandet.

[Aktiv framtid för äldre, ett värdigt åldrande]

Äldre och invånare i behov av stöd ska 
ges förutsättningar för en meningsfull 
tillvaro med inflytande över sin vardag, 
vård och omsorg. 
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Vården och omsorgen
Vi är friskare och vi blir allt äldre. Varje år får fler och fler 
invånare möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Det är 
en fantastisk utveckling och ett kvitto på vårt välstånd och 
medvetna satsningar på en välfärd för alla. I takt med att vi 
blir fler och fler äldre, blir äldreomsorgen en av framtidens 
stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste 
politiska frågor. 

Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till 
vård och omsorg utifrån behov. Vården och omsorgen ska 
finnas där för alla den dag vi behöver den. 

Frihet att välja är en viktig del när vi utvecklar omsor-
gen. Det handlar om större inflytande över vardagen och 
rätten att själv få bestämma om man vill ha hjälp med 
veckans inköp, att städa eller att gå en promenad. 

Vi vill organisera verksamheten för våra äldre på ett sätt 
som minskar antalet olika vårdpersonal som besöker våra 
brukare. Ett värdigt åldrande med tillräckliga resurser är 
vårt bestämda mål. 

Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett 
om man har en funktionsnedsättning eller inte. Personer 
med funktionsnedsättning ska ha inflytande över det stöd 
och den service som de är beroende av. Det ger självbe-
stämmande, full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet av olika slag 
ska fortsätta utvecklas. För att personer med funktionsned-
sättning ska ha möjlighet att delta i samhällslivet fullt ut 
behöver hindren i den offentliga miljön minimeras. Takten 
med att ta bort hinder måste öka.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Bygga trygghetsbostäder i kommunens tätorter.

• Genomföra en översyn av den yttre miljön med hänsyn 
till äldres och funktionsnedsattas behov.

• Skapa hemtjänstteam kring brukare för att säkra kvali-
tet och medbestämmande.

• Ny teknik implementeras i vård och omsorg.

• Det ska ta maximalt 30 dagar från beslut om behov av 
vård och omsorgsboende till placering.

• Den palliativa vården ska präglas av respekt, och att 
de vårdare som kommer i kontakt med den sjuke och 
dennes anhöriga har adekvat utbildning.

[En välfärd för alla]

God kvalitet, hög tillgänglighet och 
rätt till inflytande ska prägla vården 
och omsorgen i Laholms kommun.
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Föreningslivet
Medlemmar i föreningar som bedriver fritids- och idrotts-
aktiviteter lär sig föreningskunskap och hur demokrati 
fungerar. Aktiva barn och vuxna som verkar inom fritid 
och idrott stärker sammanhållningen i samhället och leder 
till ökad folkhälsa och gemenskap. Vi vill låta kulturen och 
föreningslivet spela en viktig roll och bidra till att kommu-
nen blir en ännu bättre plats att växa upp och leva i.  

Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna 
stötta nya initiativ, idéer och lokala mötesplatser utan att 
kvävas av krav på långsiktighet och byråkrati. 

Folkbildningen och studieförbunden har traditionellt 
tagit ett stort ansvar för kulturverksamheten i Laholm, 
med många verksamheter och arrangemang. Vi ser folk-
bildningen som viktig även i det framtida kulturlivet. 

Biblioteken har en betydande roll för det demokratiska 
samhället och är en viktig institution för lärande, samtal 
och möten mellan människor. Barn med annat modersmål 
än svenska bör i så stor utsträckning som möjligt få tillgång 
till litteratur både på svenska och det egna modersmålet. 

Laholms kulturarv ska vårdas och bevaras med varsam-
het.

Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt 
föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är det 
viktigt att avgifterna är låga, så att inte idrottsutövandet 
blir en klassfråga. Det ska inte heller finnas några barriä-
rer, alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, 
etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Att kommunen ska vara möjliggörare och fortsätta 
stärka föreningslivet.

• Att flickors och pojkars fritidsaktiviteter ska värderas 
lika och att det ska finnas en jämställdhetstanke bak-
om stödet till unga.

• Utveckla fritidsgårdarna till moderna mötesplatser.

• Fortsätta utveckla fler spontanidrottsplatser.

• Se över ridsportens förutsättningar, utveckla stödet och 
återstarta ridskoleverksamhet.

• Utveckla biblioteken med särskild prioritering för att 
stödja barns och ungdomars bokläsning.

• Tillgängliggöra fritids- och kulturaktiviteter för alla.

[Kultur och föreningsliv som samhällsbyggare]

Aktiva barn och vuxna i föreningslivet 
stärker sammanhållningen i samhället och 
leder till ökad folkhälsa och gemenskap.
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Socialdemokraterna i Region Halland och i kommunerna 
föreslår att avgiftsfri kollektivtrafik införs för pensionärer 
över 65 år och unga upp till 19 år. Reformen innebär att 
unga och pensionärer kan resa mellan och i de halländska 
kommunerna avgiftsfritt med buss och tåg alla dygnets 
tider.

Vi menar allvar med att ställa om Halland i en grön 
omställning. Avgiftsfri kollektivtrafik är en viktig del. Med 
vårt förslag får pensionärer och unga möjligheter att resa 
avgiftsfritt till sina aktiviteter, säger våra ledamöter som 
kandiderar till regionen för Socialdemokraterna i Laholm: 
Lars Fritzon och Monica Yngvesson. 

Avgiftsfri kollektivtrafik kommer att göra det möjligt 
för alla ungdomar att åka till extrajobb och fritidsaktivi-
teter oavsett hur familjens ekonomi ser ut. Dessutom ger 
det fler pensionärer möjlighet till ett rikt socialt liv. Vi 
investerar i ungdomar, pensionärer och klimatet.

Den nära vården är den del av sjukvården som är när-
mast invånarna. Den nära vården är ett område som måste 
utvecklas i snabbare takt. Det inkluderar exempelvis 1177 
mina vårdkontakter, dagens vårdcentraler, digitala vårdmö-
ten och en förändrad sjukhusvård. Även tandvård är en del 
av den nära vården och arbetet med att minska köerna och 
öka tillgänglighet måste prioriteras. Mer vård ges redan 
idag i hemmet eller på äldreboenden, därför behövs ett 
starkare samarbete mellan kommunerna och regionen.

Vi investerar i ungdomar, pensionärer 
och klimatet.

Regionen [Region Halland]

Socialdemokraterna i Region Halland vill:

• Införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer över 65 år 
och unga upp till 19 år.

• Bygga ut den nära vården.
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Rösträtten
För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valda-
gen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler 
för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i 
Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du är:

• svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i 
Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige
Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om 
du är:

• svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/
regionen.

• medborgare i något av EU:s medlemsländer eller 
medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i 
kommunen och regionen.

• medborgare i något annat land än de som räknats upp 
ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd 
före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller 
regionen.

Förtidsrösta i din egen eller annan kommun 
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än 
i din vallokal. Förtidsröstningen startar 24 augusti pågår 
fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt 
röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att 
skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst räknas. 
Du kan få information om var du kan förtidsrösta på 
www.val.se eller från kommunen.

[Valdagen är den 11 september]

På www.socialdemokraterna.se kan 
du bli medlem och hitta mer informa-
tion. Här finns också information på 
lätt svenska och på flera olika språk: 
Arabiska, Bosanski, Dari, English, 
Español, Farsi, Meänkieli, North sami, 
Polski, Serbo kroatiska, Soomaali och 
Soumenkieli.


