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Kommunstyrelsen

Ansökan om medel ur statsbidraget inom det finska förvaltningsområdet
för aktiviteten ”Miniminoritet”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala 56 540 kr för
barnprojektet ”Miniminoritet”.
Ärendet
Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala har den 26 oktober 2012 inkommit
med en ansökan om bidrag ur statsbidraget för finska förvaltningsområdet till aktiviteten
”Miniminoritet”.
Projektet ”Miniminoritet” har som syfte att de sverigefinska barnen ska få arbeta aktivt med
språkrevitalisering i form av workshopar där de bidrar med egna idéer, skriver texter,
fotograferar och illustrerar. Barnen får hjälp av en vuxen som redigerar materialet och sedan
lägger ut det i form av en nättidning. Målet med projektet är inte själva nättidningen, utan
arbetet som ligger bakom den. Man vill sporra barnen till att skriva på finska och höja deras
självkänsla vad gäller finskan. Projektet är ett samarbete med en sverigefinsk förening i
Sigtuna för att hålla nere kostnaderna. Sigtuna kommun bidrar med motsvarande summa som
den föreningen nu ansöker om hos Uppsala kommun.
”Miniminoritet” genomförs lokalt (en grupp i Uppsala och en i Sigtuna) och är öppen för alla
barn i åldern 7-12 år. Tidningen kommer att vara gratis. Workshoparna sker i samarbete med
finska föreningar, modersmålslärare, finska barnklubbar samt lokala församlingar inom
Svenska kyrkan.
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Föredragning
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska och staten har avsatt medel till stöd för
kommunerna i arbetet med att uppfylla kraven enligt lagen (SFS 2009: 724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. I lagens (SFS 2009: 724) 4§ stadgas att ”barns utveckling av
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt”. För
utnyttjande av medlen ska i möjligaste mån samråd med minoritetens representanter ha skett
(5§) och sådant samråd är upprättat och sker kontinuerligt. Den 22 oktober 2012 diskuterades
denna ansökan och kostnaden om 56 540 kr i samråd och mötet ställde sig positivt till den.
Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala bedriver ett omfattande arbete för att
ge sverigefinska barn i Uppsala möjligheter att utveckla och revitalisera det finska språket.
Föreningen vill kunna uppmuntra de sverigefinska barnen att använda och skriva på språket i
större utsträckning än de får möjlighet till inom ramen för finska (modersmål) som erbjuds i
grundskolan. De flesta barn får endast 30-40 minuter modersmål i veckan i grundskolan.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt 8§ i regeringens förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:1299)
avser statsbidraget till kommuner merkostnader som uppkommer med anledning av de
rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009: 724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Det är endast för merkostnader inom förvaltningsområdet för finska som
statsbidraget får användas.
Kommunstyrelsen disponerar under 2012 drygt 900 000 kr av statsbidraget vilket innebär att
Miniminoritet inryms inom budget för förvaltningsområde för finska. Efter beslut enligt
förslag återstår 50 663 kr av 2012 år medel.
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