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Barn- och ungdomsnärnnden 

Redovisning av insatser inom Uppsala kommun som finskt förvaltnings
området år 2011 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 

att godkänna redovisning av nämndens insatser inom Uppsala kommun som finskt 
förvaltningsområde. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-13 § 69, KSN-2011-178 att de uppdragsnämnder som 
är berörda av förvaltningsområdets arbete ska handlägga ansökningar, initiera aktiviteter och 
ge uppdrag inom sina sakområden. Ur de statliga medlen har kommunstyrelsen för år 2011 
fördelat 700 tkr t i l l barn- och ungdomsnämnden. I kommunstyrelsens beslut om fördelning 
av medel anges att nämnden ansvarar för att ha beredskap att utöka antalet finskspråkiga 
förskoleplatser samt att ordna kulturevenemang och aktiviteter för barn och unga. 

Nämnden har 2011-06-09 § 212 beslutat att ansvaret att besluta om bidrag och uppdrag inom 
nämndens ansvar för kommunen som finskt förvaltningsområde delegeras til l direktören för 
kontoret. Kontoret redovisar i denna handling fördelade medel år 2011. 

Föredragning 
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska och staten har avsatt medel t i l l stöd för 
kommunen i arbetet med att uppfylla kraven enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (SFS 2009:724). För nyttjande av medlen ska i möjligaste mån samråd med 
representanter för minoriteten ha skett. Ett sådant samråd är upprättat av kommunlednings
kontoret i vilket kontoret deltar tillsammans med övriga berörda kontor. Kontinuerligt samråd 
sker med företrädare för sverigefinländarnas organisationer. 

Utgångspunkten är att kommunen ska skydda och främja minoritetens möjlighet att behålla 
och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning 
av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 
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Insatser och fördelade medel 

Finskspråkig förskola 
Barn- och ungdomsnämnden har redan 2010 startat finskspråkig förskoleavdelning för 
20 barn på Brune förskola vård&bildning. Uppdragsersättning inom nämndens budget. 

Kompetensutveckling 
Insatser för förskollärare Brune förskola, modersmålslärare Vård och bildning, församlings
pedagoger Finska församlingsgruppen Svenska kyrkan. 

Modersmålsenheten vård och bildning. Pedagogiskt material, musik och litteratur på finska, 
31 000 kr. 
Modersmålsenheten vård och bildning. Konferens om finska som språk i NO-undervisning, 
18 000 kr. 
Brune förskola. Utbildningsdagar förskollärare Finska institutet, 
12 976 kr. 
Finska församlingsgruppen. Utbildningsdagar församlingspedagoger Finska institutet, 
6 840 kr 
Modersmålsenheten vård och bildning. Utbildningsdagar modersmålslärare Finska institutet, 
3 500 ler. 

Riktade insatser pedagogik 
Finska församlingsgruppen. Pedagogiskt material, musik och litteratur på finska, 
5 000 kr. 
Brune förskola vård&bildning. Pedagogiskt material och kompetensutveckling, 
200 000 kr. 

Kultur- och fritidsverksamhet 
Sverigefinländarnas språk- och kulturförening. Daglägerverksamhet, träffpunkts- och 
fritidsverkamhet för skolbarn och ungdomar, 
204 500 kr. 
Brune förskola vård&bildning. Mumins musikklubb, 
36 000 kr. 
Den Lilla Teatern. Tvåspråkig musikkonsert för barn, 
12 000 kr. 
Föreningen Ungdomens Hus. Finskspråkiga konserter för ungdomar, 
80 000 kr. 
Sverigefmländarnas språk- och kulturförening. Konst- och målarkurser för barn, 
27 700 la-. 
Sverigefmländarnas språk- och kulturförening. Generationsövergripande språkboverksamhet, 
traditionsförmedling, 4 950 kr. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


