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§ 119 

 

Yttrande över remiss av rapporten Språkcentrum för nationella 

minoritetsspråk 

KSN-2019-0971 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att avge yttrande till kulturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

  

 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har remitterat Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för 

nationella minoritetsspråk till Uppsala kommun för yttrande senast den 17 juni 2019. 

  

Uppsala kommun har tidigare avgett yttrande till Institutet för språk och folkminnen över rapporten. 

Ordförande avgav yttrandet för kommunstyrelsen genom delegationsbeslut i brådskande ärende i 

december 2018. Förslaget till yttrande till kulturdepartementet i föreliggande ärende är i sak detsamma 

som det som avgavs i december. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 april 2019. 

 

 

 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Anderson Tomas 
Klinge-Nygård Nina 
 

Datum 
2019-04-03 

Diarienummer 
KSN-2019-0971 

 
  

 
Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss av rapporten Språkcentrum för nationella 
minoritetsspråk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kulturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kulturdepartementet har remitterat Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum 
för nationella minoritetsspråk till Uppsala kommun för yttrande senast den 17 juni 2019. 
 
Rapporten återges i bilaga 2.  
 
Uppsala kommun har tidigare avgett yttrande till Institutet för språk och folkminnen över 
rapporten. Ordförande avgav yttrandet för kommunstyrelsen genom delegationsbeslut i 
brådskande ärende i december 2018. Förslaget till yttrande till kulturdepartementet i 
föreliggande ärende är i sak detsamma som det som avgavs i december. 
 
Beredning  
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Förslaget till yttrande är framtaget i 
samverkan med utbildningsförvaltningen.   
 
Föredragning 
Institutet för språk och folkminnen har inom regeringsuppdraget Språkcentrumutredningen 
utrett hur språkcentrum för finska och meänkieli kan organiseras.  
 
I den proposition (prop. 2017/18:199) som följde på Språkcentrumutredningen konstaterade 
regeringen att en fungerande överföring av språk och kultur mellan generationer är en central 
uppgift för minoritetspolitiken. En modell med språkcentrum för språkrevitalisering har sedan 
2010 praktiserats inom det samiska förvaltningsområdet och bedömdes i utredningen vara ett 
väl fungerande verktyg för uppgiften. 
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I det remitterade förslaget föreslås att ett språkcentrum för finska språket placeras i Uppsala, 
utifrån att en majoritet av språkbärarna finns i Mälardalen. Verksamheten ska bestå av 4 
tjänster knutna till Institutet för språk och folkminnen. Centret ska bland annat främja och 
stimulera ökad användning av finska i samhället, bistå med sakkunskap och utveckla metoder 
för att stärka sverigefinnars förutsättningar att använda och återta språket. Barn och unga ska 
särskilt prioriteras. Centret ska samverka med andra organisationer och aktörer inom området. 
 
Efter den samrådsomgång över rapporten som genomfördes i december och som kommunen 
avgav yttrande i har språkcentrets uppgifter har förtydligats något. I övrigt har rapporten inte 
genomgått några större förändringar.  
 
I förslaget till yttrande i bilaga 1 delar Uppsala kommun utredningens bedömning om 
språkcentrums viktiga roll i revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken och välkomnar 
förslaget att placera ett språkcentrum för finska i Uppsala. Prioriteringen av barn och unga är 
positiv. Kommunen ser att det finns vinster för den sverigefinska minoriteten och flera aktörer 
i kommunen och länet i att kunna samarbeta med ett språkcentrum för finska i Uppsala. 
Uppsala kommun delar även utredningens förslag kring ett språkcentrum för meänkieli, som 
föreslås placeras i Norrbotten.  
 
Uppsala kommun är sedan den 1 januari 2010 förvaltningsområde för finska enligt lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Genom att kommunen omfattas av 
minoritetslagen följer särskilda åtaganden gentemot den sverigefinska minoriteten. 
Kommunen erbjuder bland annat förskoleverksamhet på finska, tillhandahåller platser på ett 
vård- och omsorgsboende för äldre på finska och sörjer för ett kulturutbud och 
träffpunktsverksamhet för äldre. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Handläggare 
Anderson Tomas 
Klinge-Nygård Nina 
 

Datum 
2019-04-03 

Diarienummer 
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 Kulturdepartementet 

ku.remissvar@regeringskansliet.se 
 
Ert dnr Ku2019/00160/DISK 

Yttrande över remiss av Institutet för språk och folkminnens 
rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk 
Uppsala kommun har tagit del av Språkcentrumutredningens förslag till organisering av 
språkcentrum för finska och meänkieli. 
 
Uppsala kommun delar förslagets bedömning om språkcentrums viktiga roll i revitaliseringen 
av de nationella minoritetsspråken.  
 
Uppsala kommun välkomnar förslaget att placera språkcentrum för finska i Uppsala, i 
anslutning till redan befintlig verksamhet och forskning kring nationella minoriteter. 
Prioriteringen av barn och unga är positiv, liksom att insatserna ska utgå från minoritetens 
behov av revitaliseringsinsatser.  
 
Kommunen ser att det finns vinster för den sverigefinska minoriteten och flera aktörer i 
Uppsala kommun och Uppsala län i att kunna samarbeta med ett språkcentrum för finska i 
Uppsala.  
 
Uppsala kommun delar utredningens förslag om ett språkcentrum för meänkieli. 
Prioriteringen av barn och unga är positiv, liksom att insatserna ska utgå från minoritetens 
behov av revitaliseringsinsatser. 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Erik Pelling    Lars Niska 
Ordförande    Sekreterare 
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