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 Kommunstyrelsen 
 

Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska 
förvaltningsområdet 2013 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna inriktningen av redovisade aktiviteter 2013 inom förvaltningsområdet för finska,  
 
att anta fördelning av statliga medel för 2013 enligt föredragningen,  
 
att uppdra till kulturnämnden att med anvisade medel inrätta ett bidrag till kulturprojekt på 
finska språket, samt 
 
att uppdra till uppdragsnämnderna att i samband med delårs- och årsbokslut redovisa hur 
medlen använts. 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska och staten har avsatt medel till stöd för 
kommunerna i arbetet med att uppfylla kraven enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (SFS 2009:724). För utnyttjande av medlen ska i möjligaste mån samråd med 
representanter för minoriteten ha skett och sådant samråd är upprättat och sker kontinuerligt. 
De uppdragsnämnder som berörs av förvaltningsområdet har under 2012 behandlat 
ansökningar, initierat aktiviteter samt givit uppdrag inom sina ansvarsområden. Uppdelningen 
av både medel och ansvar föreslås fortsätta även innevarande år.  
 
Ärendet 
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska sedan den 1 januari 2010. Det innebär  

- att kommunen ska informera minoriteten om lagen. 
- att vi ska ge minoriteten möjligheter till inflytande i frågor som berör dem och så långt 

det är möjligt samråda med representanter för dem i sådana frågor. 
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- att enskilda har rätt att använda finska vid sina kontakter med en 
förvaltningsmyndighet. Om en enskild tar kontakt på finska i ett ärende där denna är 
part, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. 

- att förvaltningsmyndigheter ska verka föra att det finns tillgång till medarbetare med 
kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. 

- att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på finska. 

- att kommunen tillsammans med minoriteten ska kartlägga behovet av åtgärder till stöd 
för användning av finska 

 
Utgångspunkten i arbetet är att kommunen ska skydda och främja finska språket samt 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. 
 
I samråd med den sverigefinska minoriteten utarbetades förslag på aktivitets- och åtgärdsplan 
2011 och 2012. Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2011 (§ 70) respektive den 7 mars 
2012 (§ 44) att fördela de statliga medlen mellan berörda uppdragsnämnder och 
kommunstyrelsen för att föreslagna aktiviteter och åtgärder skulle genomföras och hanteras 
effektivt och sakkunnigt. 
 
Mycket har skett inom förvaltningsområdet under 2012. Se bilaga 1. 
 
Föredragning 
Utifrån kommunens och minoritetens erfarenheter har ett förslag till aktivitets- och 
åtgärdsplan tagits fram för 2013 vilken medför en fördelning av årets statliga medel för 
förvaltningsområdet. I samråd med Sverigefinländarnas språk- och kulturförening samt 
Svenska kyrkans finska församlingsgrupp i Uppsala har exempel på åtgärder och aktiviteter 
tagits fram som planeras genomföras 2013 (bilaga 2). Från kommunens sida har 
representanter från berörda kontor deltagit och tillstyrkt förslagen till aktiviteter. 
 
Äldrenämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
kulturnämnden har uppdrag att ansvara för aktiviteterna. Detta underlättar ställningstagandet 
till vad som ingår i ordinarie verksamhetsområdet och vad som är merkostnader och därmed 
omfattas av de statliga medlen. 
 
Åtgärder och aktiviteter 
Kommunstyrelsen (KS) ansvarar för att en finsktalande samordnare finns tillgänglig genom 
kommuninformationen och är ansvarig för att samråd hålls kontinuerligt. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande information och marknadsföring angående 
förvaltningsområdet, både internt och externt. Utbildning och kompetensutveckling ska ske av 
både nämnder och tjänstemannaorganisationen. 
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Äldrenämnden (ÄLN) ansvarar för att finskspråkiga boendeplatser för äldre finns och att 
biståndshandläggning kan ske på finska samt kontinuerliga aktiviteter på finska för alla äldre 
än 65 år. 
 
Barn och ungdomsnämnden (BUN) har ansvaret för att utöka antalet finskspråkiga 
förskoleplatser. De ansvarar också för att ordna kulturevenemang och aktiviteter både inom 
förskolan och för andra sverigefinska barn samt utöka modersmålsundervisningen från dagens 
nivå. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har ansvar att ge stöd till sverigefinska 
minoritetens aktiviteter för att stärka den sverigefinska identiteten och kulturen. 
 
Kulturnämnden (KTN) har ansvar att fortsätta med kulturevenemang för alla åldrar och 
fortsätta komplettera beståndet av ny litteratur och annat material till biblioteken samt inrätta 
ett bidrag till kulturprojekt på finska språket. 
 
Kommunledningskontoret har sedan 2011 tagit emot ansökningar från intresserade arrangörer 
av evenemang, kurser, projekt med mera inom det finska förvaltningsområdet. Enligt årets 
förslag ska de ansökningar, som ej anges i åtgärds- och aktivitetsplanen, som gäller 
kulturverksamhet behandlas direkt av kulturnämnden. Samråd med minoriteten gällande 
besluten ska ske även fortsättningsvis. På så sätt stärks likställigheten och arbetet 
effektiviseras genom att utannonsera en summa ur statsbidraget varje år, så att alla har chans 
att komma med förslag till aktiviteter inom kultur- och språkområdet.  
 

Utöver ovan nämnda aktiviteter kan samtliga ovan namngivna nämnder och kommunstyrelsen 
bevilja bidrag för aktiviteter eller ge uppdrag i minoritetslagens anda som uppkommer 
efterhand i mån av kvarvarande medel fram till 31 december 2013. Det är av vikt att även 
sådana beslut föregås av samråd med minoriteten. 
 
Fördelning av statliga medel (i kronor) 
 
Nämnd                         Återstår 2012       Bidrag 2013            Totalt 2013 
 
KS                                 7 477                      884 187                    891 664                             
KTN                            28 743                      611 917                    640 660               
BUN                            46 741                      315 959                    362 700                                                       
UAN                                 280                        59 720                      60 000                       
ÄLN                              1 783                      108 217                    110 000               
 
Summa:                       85 024                   1 980 000                 2 065 024 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Enligt 8 § i regeringens förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:1299) 
avser statsbidraget till kommuner merkostnader som uppkommer med anledning av de 
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rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det är 
endast för merkostnader inom vårt förvaltningsområde för finska som bidraget får användas. 
 
Storleken på statsbidraget är avhängigt antalet invånare och förbrukade medel föregående år. 
Eftersom Uppsala kommun förbrukade 3 141 481 kronor 2012 och därmed också förbrukat 
hela stadsbidraget för 2012 har Uppsala kommun beviljats fullt statsbidrag med 1 980 000 kr 
för 2013 (bilaga 3). Kvarvarande medel från 2011 var 1 246 945 kr. 
 
Uppdragsnämnderna ska till kommunstyrelsen rapportera vad som gjorts och hur medlen 
använts vid del- och helårsbokslut. Kommunstyrelsen återrapporterar därefter till 
länsstyrelsen i Stockholm. 
 
Kommunledningskontoret 
  
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 




































































