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Förord  

Sveriges nationella minoriteter med en historisk koppling till landet är sverigefinnar, 

samer, tornedalingar, romer och judar. Dessa minoriteter anses vara en del av det svenska 

kulturarvet och det svenska samhället är enligt lag skyldigt att skydda och främja de 

nationella minoriteterna och deras språk och kultur. Gävle kommun har i och med 

minoritetslagstiftningen fått ett uppdrag att synliggöra denna ofta bortglömda del av vår 

gemensamma historia – mångfalden som alltid fanns där.  

 

Enligt ett politiskt beslut från 2011 hör Gävle kommun sedan 2012 till finskt 

förvaltningsområde. Det innebär ett särskilt åtagande mot den sverigefinska minoriteten 

och att det finska språket har fått en helt ny officiell ställning i kommunen. Som finsk 

förvaltningskommun har Gävle fått en bredare roll och ska inte bara tillgodose det synliga 

behovet av finskspråkiga tjänster utan även aktivt synliggöra den sverigefinska minoriteten 

och på olika sätt främja finsk kultur och användning av det finska språket.  

 

Arbetet med nationella minoriteter är en stor utmaning och möjlighet för kommunen. 

Kommunen utmanas att lämna sitt vanliga majoritetsperspektiv och våga se världen med 

individens och minoriteternas glasögon. I denna utvärdering beskrivs första åren av denna 

resa och de utmaningar och framgångar som arbetet med nationella minoriteter hittills har 

medfört. 

 

Eeva Östberg 

Samordnare nationella minoriteter  
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Bakgrund 

Sverige ska säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Den 

diskriminering och rasism som de nationella minoriteterna utsätts för 

är ovärdig vårt land. Att människor känner skam eller en vilja att dölja 

sin identitet som en del av en nationell minoritet är en sorg för Sverige. 

Att våga, vilja och kunna tala sitt språk är för många centralt för 

identiteten som en del av en nationell minoritet. För att detta ska vara 

möjligt behövs fortsatta insatser inom utbildningsområdet. Det behövs 

också sammanhang att mötas kring sitt språk. (Prop. 2015/16:1: 136) 

 

Med dessa ord beskriver Sveriges regering i sin budgetproposition för år 2016 

det nationella arbetet med minoritetspolitiken. Minoritetspolitik är sedan 2000 

ett eget politikområde som inrättades som en följd av att Sverige i februari 2000 

ratificerade två Europarådskonventioner, dels den europeiska stadgan om 

landsdels- eller minoritetsspråk och dels ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter. (Skr. 2005/06:95, 50)  

 

Den 1 januari 2010 trädde minoritetslagen (SFS 2009:724) i kraft i Sverige, den 

lag som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges fem 

nationella minoriteter är sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar 

och deras erkända minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib 

och jiddisch. Det svenska samhället är skyldigt att skydda och främja de 

nationella minoriteterna och deras språk och kultur.  

 

Alla svenska kommuner har enligt minoritetslagen skyldigheter för samtliga 

nationella minoriteter. Finska, samiska och meänkieli har även ett förstärkt 

skydd inom så kallade förvaltningsområden. I Gävle kommun fattade 

kommunfullmäktige 2011 ett beslut om att ansöka om att ingå i finskt 

förvaltningsområde. Regeringen godkände Gävle kommuns ansökan och 

kommunen hör sedan den 1 januari 2012 till finskt förvaltningsområde. 

Kommunen får årligen 1 320 000 kr i statsbidrag för de merkostnader som 

arbetet med finskt förvaltningsområde medför.  

 

Gävle kommuns arbete med nationella minoriteter har sin grund i en utredning 

från 2012 (dnr 11KS178-5) som har utformat arbetet samt i Gävle kommuns 

Nationella minoritetsstrategiska program från 2013 (dnr 13KS342-3). Enligt 

utredningen ska en samlad genomlysning och utvärdering av arbetet, 

organisationen och resultatet som finskt förvaltningsområde utgör genomföras 

efter tre verksamhetsår. Eftersom arbetet en stor del av första verksamhetsåret 

bestod av rekrytering av en samordnare, ingår även arbetet under första halvan 

av året 2015 i denna utvärdering. Detta för att kunna ge en bild av arbetets 

utveckling under tre aktiva verksamhetsår. 

 

Vad syftar den svenska minoritetspolitiken till? 

Sveriges minoritetspolitik syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna, 

öka minoriteternas möjlighet till inflytande och att stötta de nationella 

minoritetsspråken så att de hålls levande i Sverige. En viktig del av den svenska 

minoritetspolitiken är att stärka de nationella minoriteternas egenmakt så att de 

kan kräva sin rätt i majoritetssamhället och inte behöva vara beroende av 

majoritetssamhällets välvilja och engagemang för att få sina rättigheter 
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respekterade. Skyddet av nationella minoriteter och av de rättigheter och friheter 

som tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter utgör en del av 

förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. (Prop. 2008/2009:158, 33, 34) 

 

De nationella minoriteterna har en historisk koppling till Sverige och deras språk 

och kultur anses vara en del av det svenska kulturarvet. Detta erkännande har 

dock kommit först under 2000-talet och de nationella minoriteterna har under 

långa tider både osynliggjorts och undertryckts i Sverige. Den svenska staten 

bedrev under lång tid en aktiv assimileringspolitik där grundtanken var att det 

inte fanns utrymme för andra språk än svenska inom det område som utgör 

Sverige. Denna historiska bakgrund påverkar de nationella minoritetsspråken 

situation ännu i dag. De nationella minoriteterna och deras språk har alla på sitt 

sätt haft, och har i viss mån fortfarande, låg status i det svenska samhället. 

(Prop. 2008/2009:158, 37; SOU 2005:40, 13, 43) 

 

Varför behöver då de nationella minoritetsspråken ett särskilt stöd från 

samhället? Det pågår en så kallad språkbytesprocess bland de nationella 

minoriteterna i Sverige. Minoritetsspråkens förutsättningar för att överleva 

försämras genom att majoritetsspråket med sin dominans och högre status i 

samhället dominerar inom olika användningsområden eller situationer där 

språket kan användas. Minoritetsspråket tappar därmed kontinuerligt mark 

genom att det talas av allt färre individer och används i allt färre sammanhang.  

För att de nationella minoritetsspråken ska hållas levande behövs flera 

användare och fler sammanhang för att använda minoritetsspråket. De 

nationella minoriteternas språk och kultur behöver även synliggöras för att höja 

dess status i det svenska samhället. (Prop. 2008/09:158, 28, 29, 35, 37; SOU 

2005:40, 43)  

Nationella minoriteter i Gävle 

I Gävle har kontakter med samtliga nationella minoriteter under de senaste åren 

inletts och det har visat sig att alla fem nationella minoriteter samt alla fem 

minoritetsspråk finns representerade i kommunen. Svenska myndigheter 

registrerar av integritetsskäl inte befolkningen utifrån etnisk tillhörighet och 

därför är det svårt att ge någon uppskattning av antal kommuninvånare som hör 

till de nationella minoriteterna i Gävle. Det är upp till varje individ att själv 

bestämma om man vill identifiera sig med någon nationell minoritet.  

 

Flera nationella minoriteter har även en historisk koppling till Gävle. I slutet av 

1500-talet började till exempel en större grupp skogsfinnar anlända till området 

och Gävle och Gästrikland kom att fungera som sluss för vidare kolonisation 

(Wedin 2009, 7). Sedan 1600-talet har samer funnits i mellersta Sverige och så 

kallade sockensamer fanns bland annat i Valbo och i Hedesunda ända fram till 

slutet av 1800-talet (Nilsson 2003, 175, 178; Svanberg 1984, 19, 22). 

Varför är det finska språket viktigt för Gävle? 

Cirka 7 700 gävlebor dvs. cirka åtta procent av kommuninvånarna har enligt 

SCB:s statistik finsk anknytning. Det innebär att de själva är födda i Finland, har 

en förälder eller mor- eller farförälder född i Finland. (Statistiska centralbyrån 

[SCB] 2013) Ingen vet hur många av dem som anser sig vara sverigefinnar eller 

kan det finska språket men statistiken berättar ändå om att relativt många 

gävlebor har finska rötter. 
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Regeringen har konstaterat att minoritetsspråken är en viktig del av de 

nationella minoriteternas identitet och kulturarv. Minoritetsspråket är ett av de 

särdrag som markerar de nationella minoriteternas egenart gentemot andra 

grupper och språket är också en sammanbindande faktor inom gruppen. För den 

enskilde individen kan det egna språket utgöra en viktig del av identiteten och 

självkänslan. (Prop. 2008/09:158, 34) Språkkunskaper i ett minoritetsspråk kan 

därmed ha en stor betydelse för individen – minoritetsspråket kan vara en port 

till släkten, den egna minoritetsgruppen och dess kultur. Att bli respekterad som 

person och med de identiteter som man har med sig är ett grundläggande behov 

och viktig för både självkänslan och individens välmående. 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är kunskaper i finska användbara. En 

stark finsk kulturell och språklig närvaro i Sverige utgör en konkurrensmässig 

fördel och en tillgång till Sverige i ett ekonomiskt sammanhang. (SAO 2005/06: 

338) Finland var till exempel under förra året Sveriges fjärde största 

handelspartner när det gäller export av varor och därmed en större 

exportmarknad för Sverige än till exempel alla spansktalande länder 

sammanlagt. (SCB 2015) Flerspråkiga kommuninvånare kan öka kommunens 

konkurrenskraft och skapa nya ekonomiska möjligheter. 

Kommunens skyldigheter mot nationella minoriteter 

Gävle kommun har enligt minoritetslagen skyldigheter gentemot samtliga fem 

nationella minoriteter och kommunen ska främja och skydda de nationella 

minoriteterna och deras språk och kultur. Kommunen ska även informera 

nationella minoriteter om deras rättigheter enligt minoritetslagen samt ge 

minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling 

av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 

särskilt främjas. 

 

Gävle kommun har som finsk förvaltningskommun ett särskilt åtagande att 

värna om det finska språkets ställning. Kommunen ska bland annat: 

• ge service på finska – invånare har rätt att använda finska i sina 

muntliga och skriftliga kontakter med kommunen 

• erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska 

• erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska 

• informera de finsktalande kommuninvånare om deras rätt att använda 

sitt minoritetsspråk 

• ha samråd med den sverigefinska minoriteten. 

 

För att kunna planera verksamhet för de nationella minoriteterna är Gävle 

kommun skyldig att kartlägga behovet av personalens språkkunskaper i de 

nationella minoritetsspråken. Kommunen ska även tillsammans med den 

sverigefinska minoriteten kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder 

till stöd för användningen av finska. (SFS 2009:1299) Kommunens arbete med 

nationella minoriteter och användning av statsbidraget för finskt 

förvaltningsområde rapporteras årligen till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 

Kommunen har sedan 2012 en samordnare som arbetar med att koordinera och 

utveckla kommunens arbete med finskt förvaltningsområde och nationella 

minoriteter. Kommunen har strukturerat samråd med den sverigefinska 

minoriteten angående planering av verksamheter för den sverigefinska 

målgruppen. Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde är ett idé- och 

rådgivande organ som även styr användandet av statsbidraget för finskt 
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förvaltningsområde. Finska klubben i Gävle och Föreningen Norden har utsett 

sverigefinnarnas representanter som ingår i Samrådsgruppen tillsammans med 

tjänstemän från kommunledningskontoret, Kultur och fritid Gävle, Utbildning 

Gävle och Omvårdnad Gävle, som är de mest berörda förvaltningarna. Gruppen 

möts minst fyra gånger om året. 

 

En till två gånger om året möts en utvidgad samrådsgrupp. Där deltar förutom 

medlemmarna i Samrådsgruppen ordförandena för kommunstyrelsen, kultur- 

och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden och 

kommunalrådet för det största oppositionspartiet. Den utvidgade 

samrådsgruppens huvudsakliga uppgift är att fastställa kort- och långsiktiga 

verksamhetsplaner och budget för arbetet med finskt förvaltningsområde samt 

att utvärdera genomförd verksamhet. 

 

Gävle på finska - genomfört arbete inom prioriterade 
fokusområden  

Gävle kommun är skyldig att erbjuda service och tjänster på det finska språket. I 

detta avsnitt beskrivs närmare vad kommunen erbjuder för service och tjänster 

och hur kommunens finskspråkiga verksamhet under de första verksamhetsåren 

har organiserats. Detta förtydligas genom rubrikerna dialog, finskspråkig 

service, information, förskola och språkrevitalisering, språk och kultur, 

äldreomsorg och personella resurser för arbetet. Varje område avslutas med en 

sammanfattning. 

Dialog  

Grunden för kommunens arbete med finskt förvaltningsområde är samråd med 

den sverigefinska minoriteten. Kommuner som frivilligt ansluter sig till 

förvaltningsområden ska kunna visa att den lokala minoriteten är intresserad av 

ett förstärkt skydd för sitt språk och sin kultur. I Gävle lyftes frågan om 

anslutning till finskt förvaltningsområde genom ett medborgarförslag.  

 

Dialogen med den sverigefinska minoritetens påbörjades genom att kommunen 

bildade en projektgrupp med tjänstemän och representanter från Finska 

klubben i Gävle för att tillsammans planera kommunens anslutning till finskt 

förvaltningsområde. Denna projektgrupp blev under 2012 en samrådsgrupp för 

arbetet med finskt förvaltningsområde. I samrådsgruppen ingår tjänstemän från 

de mest berörda förvaltningarna – kommunledningskontoret, Kultur och fritid, 

Omvårdnad och Utbildning Gävle – och gruppen har möten minst fyra gånger 

om året. En till två gånger om året träffas en utökad samrådsgrupp där även 

ordförandena för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 

omvårdnadsnämnden, utbildningsnämnden samt kommunalrådet för det största 

oppositionspartiet ingår. Finska klubben i Gävle och Föreningen Norden 

representerar den sverigefinska minoriteten i samrådet. Finska klubben i Gävle 

har varit med i samrådet redan från början och Föreningen Norden från och med 

våren 2015. 

 

Kommunens samtliga sverigefinnar är dock inte föreningsaktiva och därför har 

det varit viktigt att hitta även andra sätt att föra dialog med minoriteten. 

Kommunen har sedan 2013 anordnat ett flertal öppna dialogmöten för att 

diskutera de behov och önskemål som kommuninvånare har angående 
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kommunens finska verksamhet. För minoriteten viktiga teman har även 

diskuterats i två referensgrupper. 

 

Det är inte självklart att minoriteternas behov är synliga för kommunerna och 

därför har regeringen ställt ett krav på förvaltningskommuner att kartlägga de 

behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd av minoritetsspråket. (SFS 

2009:1299) Gävle kommun genomförde en allmän enkätundersökning om 

service och tjänster på finska under 2013. Enkäten besvarades av 249 

kommuninvånare med finsk anknytning.  Största delen av svaranden ansåg att 

det var viktigt eller mycket viktigt att kunna använda finska i sina kontakter med 

Gävle kommun. Viktigt för de flesta svaranden var att kunna använda finska i 

kontakt med äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, skola och förskola. 

Även finskspråkig kommuninformation önskades.  

 

För att få en bättre bild av behov som kommunens sverigefinnar har angående 

äldreomsorg och förskola har omvårdnadsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen genomfört egna kartläggningar inom dessa områden. 

Omvårdnad Gävles enkät besvarades av sammanlagt 348 finlandsfödda gävlebor 

över 65 år. Utbildning Gävles förskoleenkät besvarades av ett tiotal familjer. 

 

Utmaningen i kommunens dialog med den sverigefinska minoriteten är att det 

oftast är den äldre generationen som är föreningsaktiva och deltar i öppna 

dialogmöten och som visar intresse för den finska verksamheten. För att lättare 

kunna nå barnfamiljer med finsk anknytning har kommunen sedan 2014 haft en 

Facebookgrupp för finska barnfamiljer i Gävle. Även vissa satsningar har gjorts 

för att aktivera ungdomar och unga vuxna med finsk anknytning i verksamheten, 

det har till exempel anordnats två finska filmfestivaler för denna målgrupp. 

Kommunen har dock inte hittills lyckats med att engagera de yngre i arbetet och 

det finns fortfarande inte någon finsk ungdoms- eller föräldraförening i 

kommunen. 

 

Sammanfattning  

- Kommunen har regelbundet och strukturerat samråd med den 

sverigefinska minoriteten. 

- Utmaningen är att involvera även de sverigefinnar som inte är 

föreningsaktiva och yngre generationer i arbetet. 

Finskspråkig service 

Kommunen är skyldig att ge muntligt svar på finska till kommuninvånare som 

vill använda det finska språket i sina kontakter med kommunen. Även beslut och 

beslutsmotivering ska översättas till finska om den enskilde begär det. 

 

Kommunen har sedan hösten 2012 haft en finskspråkig funktionsbrevlåda 

suomeksi@gavle.se och en finskspråkig funktionstelefon med en röstbrevlåda. 

Kommuninvånare har fått använda dessa kanaler när de har önskat finskspråkig 

service. Samordnaren har svarat på frågor som har inkommit via dessa finska 

kanaler. Från och med maj 2015 har kommunens centrala kundtjänst kunnat ge 

finskspråkig service och ansvarat för den finska funktionstelefonen. 

 

Frågor som kommuninvånare har ställt via de finska kanalerna har oftast berört 

äldreomsorgen. Även frågor om till exempel finskspråkig förskola, 

modersmålsundervisning, socialtjänstens insatser och kultur- och 

fritidsaktiviteter har förekommit. Särskilt äldre kommuninvånare önskar att 
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finskspråkig personal skulle kunna hjälpa dem även med frågor som inte rör den 

kommunala verksamheten. Det kommer även frågor från Finland från personer 

som planerar flytta till Gävle och som har allmänna frågor om det svenska 

samhället eller mer specifika frågor om till exempel bostads-, skol- eller 

förskolesituationen i Gävle.  

 

Under de senaste åren har kommunen arbetat med att skapa en gemensam 

kundtjänst så att kommuninvånare får en enkel och tydlig väg in i den 

kommunala organisationen. Finskspråkig service har delvis varit ett sidospår i 

denna process och kundtjänsten i Stadshuset har inte kunnat ge service på finska 

eftersom den inte har haft personal som kan språket tillräckligt väl för att kunna 

svara på inkommande frågor på finska. Kommunens växel har inte heller kunnat 

hantera samtal som kommer på finska.  

 

Från år 2015 har kundtjänsten del av statsbidraget för finskt 

förvaltningsområdet för att förstärka sin arbetsgrupp med en finskspråkig 

medarbetare som arbetar på kundtjänsten en halv dag per vecka. Kundtjänsten 

kom igång med finskspråkig service i maj 2015. Ett långsiktigt mål för 

kundtjänsten är att rekrytera finskspråkiga medarbetare som ordinarie 

kundkommunikatörer.  

 

Även Omvårdnad Gävle har lyft kunskaper i finska som önskvärda i samband 

med rekrytering av personal till sin svarsgrupp. Det har dock varit svårt att hitta 

personer som både uppfyller övriga krav i kravprofilen samt språkkravet. Under 

2015 har Omvårdnad Gävle haft en vikarierande medarbetare som kan finska i 

sin svarsgrupp. 

 

För att kommuninvånare ska kunna använda sin rätt att använda finska i 

kontakt med kommunen behöver kommunen en organisation som kan ta emot 

finskspråkiga frågor som rör olika verksamhetsområden. Den centrala 

kundtjänsten ska kunna svara på allmänna och enklare frågor om den 

kommunala verksamheten. Därutöver behövs finsktalande kontaktpersoner på 

förvaltningarna. Dessa kontaktpersoner ska fungera som svarsgrupper och 

kunna svara på mer specifika frågor om sitt ansvarsområde. Den här 

organisationen finns inte än och i dagsläget har endast Utbildning Gävle och 

Arbetsmarknad & Näringsliv Gävle en kontaktperson som har ett uttalat 

uppdrag att svara på finskspråkiga frågor om förvaltningens verksamhet. 

 

Sammanfattning 

- Kommunen ger service på finska via en finskspråkig funktionsbrevlåda 

suomeksi@gavle.se och en finskspråkig funktionstelefon. 

- Kundtjänsten har förstärkt sin arbetsgrupp med en finskkunnig 

medarbetare som arbetar på deltid. 

- Ett utvecklingsområde är att flera förvaltningar behöver utse 

finskspråkiga kontaktpersoner som kan svara på förvaltningsspecifika 

frågor på finska.  

Information 

Kommunen är skyldig att informera invånare om rätten till finskspråkig service, 

äldreomsorg och förskoleverksamhet. Informationen ska även omfatta de 

rättigheter som den sverigefinska minoriteten har att använda sitt 

minoritetsspråk och det ska finnas både på finska och på svenska.  
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För att sprida information om att kommunen hör till finskt förvaltningsområde 

har flera informationskampanjer genomförts. Under 2013 både på 

busshållplatser och på stadstavlorna och 2014 på stadstavlorna. Information om 

kommunens skyldighet att främja och skydda de nationella minoriteternas språk 

och kultur har lyfts även i samband med tidningsannonser om olika aktiviteter. 

Information om rätten till finskspråkig service, äldreomsorg och 

förskoleverksamhet har även spridits via öppna dialogmöten. Genom olika 

informations- och utbildningsinsatser riktade till kommunens personal har 

kommunen haft för avsikt att öka medarbetarnas kunskaper om nationella 

minoriteter och att stödja finskkunniga medarbetare så att de i större 

utsträckning kan och vill delta i arbetet kring det finska förvaltningsområdet. 

 

Kommuninvånarnas tillgång till finskspråkig kommuninformation har 

förbättrats avsevärt under de senaste åren. När Gävle kommun anslöt sig till 

finskt förvaltningsområde 2012 fanns det endast några få texter på finska på 

gavle.se. Google Translate användes på sidorna för att tillmötesgå invånarnas 

behov av information på andra språk än svenska. 

 

Kommunen har sedan 2013 en finskspråkig webbplats där finskspråkig 

information har samlats. Den finns i adressen www.gavle.se/suomeksi. Även 

länken ”Suomeksi” på startsidan på gavle.se leder till den finskspråkiga 

webbplatsen. Den finska webbplatsen är en förkortad version av gavle.se. 

Tanken har inte varit att översätta allt material som finns på gavle.se utan i 

dialog med den sverigefinska minoriteten och de mest berörda förvaltningarna 

har vissa områden och ämnen prioriterats.  

 

Språkrådet har granskat hur kommuner informerar på finska på sina 

webbplatser. Vid tidigare granskningar 2004 och 2012 hade Gävle kommun inte 

finskspråkig information på sin webbplats. Den senaste granskningen gjordes 

under hösten 2014 och Språkrådet konstaterar att Gävle kommun informerar om 

äldreomsorg, förskola, grund-, sär- och kulturskola, bibliotek, vissa delar av 

socialtjänstens insatser samt aktuella händelser och aktiviteter. Även allmän 

information om kommunen och kommunpolitik finns på finska. Språkrådet 

saknar dock information om gymnasie- och vuxenutbildning, 

samhällsbyggnadsfrågor, arbets- och näringslivsfrågor och mer omfattande 

information om socialtjänstens insatser och om Kultur och fritids verksamhet. 

(Salokannas 2014, 18) 

 

Även broschyrer och infoblad har blivit översatta till finska. 

Informationsmaterialet handlar mest om omvårdnadsförvaltningens 

verksamhet. Det har även skapats en folder om finskt förvaltningsområde. Det 

saknas dock en folder med samlad information om rätten att använda finska och 

om den service och de tjänster som kommunen kan erbjuda på finska. Med tanke 

på att det är just äldre kommuninvånare som visar intresse för finskspråkig 

verksamhet är det viktigt att informera även i tryckt form, även om kommunen 

annars satsar allt mer på information via digitala kanaler. 

 

Enligt språklagen (SFS 2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara 

vårdat, enkelt och begripligt. Detta gäller även när kommunen översätter 

information till andra språk – översättningarna ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt språk. Tyvärr har inte översättningar som tidigare gjorts av olika 

tolkningsbyråer hållit måttet och verksamheter har inte heller haft medarbetare 

som kunnat kvalitetsgranska översättningarna. Det enda sättet för kommunen 
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att kunna garantera översättningarnas kvalitet är att alltid anlita översättare som 

är auktoriserade av Kammarkollegiet. När det gäller översättning till finska 

under Gävle kommuns första år som finsk förvaltningskommun har det gjorts tre 

direktupphandlingar och kravet har varit att översättningar görs av en 

auktoriserad översättare. 

 

Att kommunen erbjuder kommuninformation på andra språk än svenska via 

Google Translate kan kritiseras just på grund av översättningarnas begriplighet. 

Språkrådet och tillgänglighetsföretaget Funka har testat automatiska 

översättningar i ett projekt 2010 och utifrån språkkvalitetestet rekommenderar 

de att inte översätta viktig samhällsinformation via verktyg som Google 

Translate. När det gäller översättningar till finska var automatiska 

översättningar i vissa fall av sådan kvalitet att innehållet blev totalt oförståeligt 

även om man hade en viss kännedom om ämnet som texten rör. (Funka 2010, 

14-16) Google Translate används fortfarande på gavle.se och även finska finns 

med som ett språkalternativ. De finska översättningarna via Google Translate på 

gavle.se har fortfarande samma brister som rapporten från 2010 visar. 

Kommunen erbjuder därmed parallellt med korrekt översätta finska texter även 

bristfälliga och i vissa fall helt oförståeliga texter via Google Translate. Detta 

strider mot språklagens krav om att språket i offentlig verksamhet ska vara 

vårdat, enkelt och begripligt.  

 

Den svenskspråkiga informationen om finskspråkig service och finskspråkiga 

tjänster har samlats till en sida om finskt förvaltningsområde på gavle.se. 

Information om samrådet finns under rådgivande organ. Sidorna om 

äldreomsorg och förskola informerar om rätten till finskspråkig verksamhet och 

hänvisar till sidan om finskt förvaltningsområde för mer information. Detta är 

viktigt eftersom enligt minoritetslagens författningskommentarer ska 

information om rätten till finskspråkiga tjänster finnas bland allmän 

information om barn- och äldreomsorg. (Prop. 2008/2009: 158, 126) Det är 

viktigt att information om nationella minoriteters särskilda rättigheter når även 

majoritetsbefolkningen. Okunskap verkar vara stor och allmänhetens attityder 

påverkar arbetet betydligt även om attityderna kan vara svåra att synliggöra.  

 

Sammanfattning 

- Kommunen har informerat om rätten till finskspråkig service och 

tjänster blad annat via marknadsföringskampanjer, kommunens 

webbplats, dialogmöten, aktiviteter och utbildningar. 

- Tillgång till finskspråkig kommuninformation har förbättrats avsevärt 

under de senaste åren.  

- Finskspråkig kommuninformation har samlats till webbplatsen 

gavle.se/suomeksi.  

- Kommunen behöver utveckla och kvalitetssäkra sin flerspråkiga 

information. 

Förskola och språkrevitalisering 

Minoritetspolitiken syftar till att de nationella minoritetsspråken hålls vid liv i 

Sverige. Om de nationella minoritetsspråken ska kunna bestå och utvecklas som 

levande språk i Sverige, måste den pågående språkbytesprocessen brytas och 

vändas. Detta kan göras genom aktiva åtgärder från majoritetssamhället och en 

stark medvetenhet och vilja att bevara det egna språket hos minoriteterna själva. 

Forskning visar att ett minoritetsspråk kan revitaliseras, det vill säga den 
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negativa processen kan vändas så att språket börjar återvinna mark som tidigare 

gått förlorad. (Prop. 2008/2009:158: 35, 36) 

 

Regeringen anser att minoritetsspråkens fortlevnad kan stärkas genom att stödja 

barns språkutveckling och lyfter satsningar inom förskolan som särskilt viktiga. 

Detta eftersom grunden för flerspråkighet läggs under ett barns tidiga barndom 

och att förutsättningarna försämras i och med barnets stigande ålder. Det blir 

även svårare att uppnå motsvarande språkfärdighet senare i livet. 

Förskoleverksamhet helt eller delvis på minoritetsspråket är särskilt viktigt i de 

fall barnen inte kan få språket fullt ut hemifrån på grund av föräldrarnas 

bristande kunskaper i minoritetsspråket. (Prop. 2008/2009:158: 35, 97)  

 

Enligt minoritetslagen ska förvaltningskommuner erbjuda förskoleverksamhet 

där ”hela eller delar av verksamheten” bedrivs på minoritetsspråket.  

Omfattningen av verksamheten kan variera beroende på hur många barn som 

verksamheten omfattar och vilken tillgång till språkkunnig personal som finns. 

(Prop. 2008/2009:158, 134, 135) Länsstyrelsen i Stockholms län har lyft fram att 

lagformuleringen ”hela eller delar av verksamheten” är otydlig och möjliggör 

olika tolkningar i kommunerna. (Länsstyrelsen Stockholm 2015, 17) Enligt 

Skolinspektionens riktade tillsyn från 2011 är ”en snäv tolkning” av begreppet 

”delar av verksamheten” att erbjuda verksamhet med vissa inslag i 

förskoleverksamheten på minoritetsspråken med någon timme per vecka. 

(Skolinspektionen 2011, 12) Förskoleverksamhet helt eller delvis på 

minoritetsspråket kan enligt Länsstyrelsen i Stockholms län inte tolkas som 

material utan det ska vara verksamhet som bedrivs på minoritetsspråket.1  Inte 

heller användning av tekniska hjälpmedel som iPads kan enligt länsstyrelsen 

tolkas som finskspråkig förskoleverksamhet. (Vuonokari 2015) 

 

Utbildning Gävle har sedan 2013 en förvaltningsspecifik styrgrupp för arbetet 

med finskt förvaltningsområde och en projektledare som arbetar deltid för att 

koordinera arbetet med finskt förvaltningsområde inom förskolan. 

Projektledaren har förvaltningen finansierad med stöd av statsbidraget. 

Projektledaren har haft som uppgift att stödja förskolorna med material, 

metoder och information. Berörda förskolor har haft möjlighet att få böcker och 

annat material som kan användas i den finska verksamheten. Förskolecheferna 

har fått informationsmaterial om finskt förvaltningsområde och förskolorna har 

även fått möjlighet att ta emot en tvåspråkig teaterföreställning. Det har även 

bildats ett nätverk för de finsktalande pedagogerna inom förskolan. Utbildning 

Gävle har sedan 2013 informerat om tre förskolor som har finskspråkig personal 

och som erbjuder verksamhet delvis på finska. Förvaltningen har hänvisat till 

dessa förskolor när vårdnadshavarna har önskat finskspråkig 

förskoleverksamhet.  

 

För denna utvärdering kontaktade samordnaren under våren 2015 

förskolecheferna och biträdande förskolecheferna som är ansvariga för dessa tre 

förskolor. Det visade sig att endast en av förskolorna hade en sådan finskspråkig 

verksamhet som motsvarar det som Skolinspektionen angav som ”en snäv 

tolkning” av lagen, det vill säga någon timme av finsk verksamhet i veckan. 

Arbetet verkar inte ha synliggjorts och integrerats i styr- och 

ledningsprocesserna inom Utbildning Gävle vilket har lett till en situation där 

 

 

1 Popovic, Katarina. 2015. E-post den 5 mars. 
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ansvaret för den finska verksamheten har lagts på de finskkunniga pedagogerna 

och ofta utan någon uppföljning från de ansvariga cheferna. 

 

När det gäller behovskartläggning inom förskolan planerade Utbildning Gävle 

inledningsvis att kartlägga behovet via förskolecheferna. Då detta är emot 

grundprincipen för minoritetspolitiken som anger att var och en bestämmer om 

man hör till en nationell minoritet eller inte ändrades kartläggningsmetod. 

Nästan var tolfte gävlebo har finsk anknytning och det finns inga krav för att 

barnen ska behöva ha kunskaper i det finska språket för att ha rätt till 

finskspråkig förskoleverksamhet. Behovet av finskspråkig förskoleverksamhet 

kan därmed inte kartläggas genom att samla information från cheferna utan 

barnens vårdnadshavare ska själva få möjlighet att uttrycka sitt intresse för 

finskspråkig förskoleverksamhet. Utbildning Gävle genomförde under hösten 

2014 en behovskartläggning och cirka 10 familjer visade intresse för finskspråkig 

verksamhet i förskolan. Samtliga dessa vårdnadshavare önskade att deras barn 

skulle möta en finskspråkig pedagog i sin vardag på förskolan. Vårdnadshavare 

hade även en önskan att själva möta en finsktalande pedagog samt att det skulle 

finnas finskt material på förskolan. Att barnen skulle möta andra barn med finsk 

anknytning var inte lika viktigt för att alla vårdnadshavare. (Lodin 2015) Ett år 

efter att kartläggningen genomfördes har förskolorna där intresserade barn finns 

fått finskt material men förvaltningen har ej tillgodosett att dessa barn skulle få 

möta finskspråkig pedagog på förskolan. Detta med hänvisning till att det inte 

finns tillräckligt med finsktalande personal. 

 

Utbildning Gävle har under dessa första verksamhetsår gjort en så minimal 

tolkning av begreppet ”delar av verksamheten” att innehållet snarare liknar 

modersmålsstöd som förskolan ska erbjuda till alla barn med olika modersmål 

än förskoleverksamhet på minoritetsspråket enligt minoritetslagen. 

Minoritetslagen har därmed inte medfört så mycket större möjligheter för Gävles 

barn med finsk härkomst att lära sig och utveckla sitt minoritetsspråk. Detta är 

problematiskt eftersom Utbildning Gävle har finansierat sina satsningar med 

statsbidraget. I enlighet med förordning (2009:1299) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk får statsbidraget inte användas till ordinarie verksamhet 

utan endast till merkostnader som arbetet med finskt förvaltningsområde har 

medfört.  

 

Under Gävle kommuns första år som förvaltningskommun har endast några 

familjer valt sin förskola på grund av tillgång till finskspråkiga pedagoger. 

Utbildning Gävle har dock inte kunnat säkerställa att de utpekade förskolorna 

verkligen erbjuder kontinuerlig verksamhet på finska. Förvaltningen har även 

identifierat ett något större intresse för finskspråkig verksamhet utanför de tre 

ansvariga förskolor men det har inte heller hittills varit möjligt att tillgodose de 

önskemål som framkommit i behovskartläggningen.  

 

Även modersmålsundervisningen är en viktig del av revitaliseringsarbetet även 

om den inte ingår i minoritetslagen utan täcks in av skollagen. Kommunen har 

en utbildad modersmålslärare i finska vilket är positivt eftersom det råder en 

stor generell brist på utbildade modersmålslärare i finska i Sverige. Kommunen 

har även varit generös i tolkningen av grundläggande kunskaper vilket har 

möjliggjort att även elever som inte har haft bra förkunskaper i finska har fått 

delta i modersmålsundervisningen. Även elever som går i förskoleklass har 

under de senaste åren fått starkare stöd än tidigare i det finska språket. 

Modersmålsundervisningen i finska har i Gävle haft mer resurser än övriga 
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modersmål sedan 2010.2  Detta på grund av ändringar som har gjorts i skollagen 

– undervisningsgruppen har inte behövt vara fem elever utan en intresserad elev 

räcker. Kommunen har sedan 2008 fått 2 kronor per kommuninvånare i 

statsbidrag för ändringar i modersmålsundervisning i finska och jiddisch. 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2008, 6, 11)  

 

Även om Utbildning Gävle på det här sättet har främjat användning av det finska 

språket har förvaltningens information om modersmålsundervisning för 

nationella minoriteter varit eftersatt. Det har saknats information om de 

särbestämmelser som gäller undervisning i nationella minoritetsspråk. Även om 

nationella minoriteter har haft rätt till modersmålsundervisning med andra 

villkor än andra språkgrupper sedan 2008 var Utbildning Gävles information 

om modersmålsundervisning för nationella minoriteter på gavle.se ofullständig 

och felaktig fram till april 2015. När vårdnadshavare ansöker om 

modersmålsundervisning behöver de fortfarande skriva under en blankett där 

det står att man intygar att språket används i hemmet och att barnet har 

grundläggande kunskaper i språket. Dessa krav ska inte ställas för barn som vill 

läsa nationella minoritetsspråk som modersmål. Felaktig information om 

särbestämmelser hindrar en del av elever som enligt skollagen har rätt till 

modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken att söka 

modersmålsundervisning. Skolinspektion har i en granskning från 2012 

konstaterat att många kommuner brister i att tillgodose de nationella 

minoriteternas möjligheter att utveckla sitt språk och sin kultur och en konkret 

brist som Skolinspektionen lyfter är just felaktig och ofullständig information 

om de särskilda bestämmelser som gäller för undervisning i nationella 

minoritetsspråk. (Skolinspektionen 2012, 6, 7) 

 

De nationella minoriteternas språk och kultur har historiskt inte varit något som 

värderats högt av majoritetssamhället. Detta har påverkat minoriteternas syn på 

sitt eget språk och sin kultur. (Prop. 2008/2009:158, 37) Det finns även i Gävle 

goda exempel på att förskolan med sin finska verksamhet och skolan genom 

modersmålsundervisningen har lyckats stödja och inspirera familjer med finsk 

anknytning till att föra över sitt minoritetsspråk till barnen. Detta stöd är särskilt 

viktigt just i dagens situation. Minoriteten kan enligt språkforskarna inte vända 

språkbytesprocessen utan majoritetssamhällets stöd. (Prop. 2008/2009:158: 36) 

Om stödet från kommunens verksamheter är minimalt eller obefintligt och om 

det inte finns tydlig information om vilket stöd som erbjuds är det inte särskilt 

sannolikt att det finska språket kommer att föras över till kommande 

generationer. 

 

Intresset för till exempel finskspråkig förskoleverksamhet har under Gävle 

kommuns första år som förvaltningskommun inte varit särskilt stort. Det finns 

dock en liten grupp av barnfamiljer som har visat intresse för finskspråkig 

verksamhet i förskolan. Med tanke på att kommunen enligt minoritetslagen är 

skyldig att särskilt främja barns rätt till sitt minoritetsspråk borde det i 

fortsättningen från kommunens sida vara prioriterat att säkerställa att dessa 

barn får sina språkliga rättigheter tillgodosedda.  

 

Sammanfattning 

- Utbildning Gävle har med hjälp av statsbidraget anställt en 

projektledare som har stöttat förskolorna med material och metoder 
 

 

2 Wahlberg, Anita. 2015. E-post den 9 april. 
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samt spridit information om minoritetslagen inom förvaltningen. 

Projektledaren har arbetet på deltid. 

- Utbildning Gävle har sedan 2013 informerat om tre förskolor som 

erbjuder förskoleverksamhet delvis på finska. Den finska verksamheten 

har dock varit kontinuerlig endast på en av dessa förskolor. 

- Ett utvecklingsområde är att Utbildning Gävle bör definiera 

garantinivån för det finska språket i förskolan. 

- Kommunen har en utbildad modersmålslärare i finska men Utbildning 

Gävles information om modersmålsundervisning i nationella 

minoritetsspråk har varit eftersatt. 

Språk och kultur 

Gävle kommun har under längre tid haft olika verksamheter som har bedrivits 

på det finska språket. Redan innan sverigefinnar erkändes som en nationell 

minoritet och innan Gävle kommun anslöt sig till finskt förvaltningsområde har 

det funnits finskspråkiga förskoleavdelningar, finska klasser i skolan och en 

finskspråkig vård- och omsorgsboendeavdelning. Även biblioteken har haft 

böcker och andra medier på finska. Dessa verksamheter och insatser har funnits 

eftersom finsktalande har varit en stor språkgrupp i Gävle och efterfrågan på 

verksamheterna har funnits. 

 

Gävle kommuns anslutning till finskt förvaltningsområde har inneburit att det 

finska språket och den finska kulturen har behövt lyftas på ett nytt sätt i relation 

till ny lagstiftning. Syftet med de senare årens aktiviteter och insatser har varit 

att informera om det finska språkets nya ställning i Sverige, att främja 

användning av finskan och att väcka intresse för det finska språket och finsk 

kultur. Kommunen har i och med minoritetslagstiftningen fått en bredare roll 

och ska inte bara tillgodose det synliga behovet av finskspråkiga tjänster utan 

även aktivt synliggöra den sverigefinska minoriteten och på olika sätt främja det 

finska språket och finsk kultur. 

 

Statsbidraget för finskt förvaltningsområde har sedan 2012 möjliggjort att 

kulturaktiviteter med anknytning till det finska språket och finsk kultur har 

kunnat anordnas i större omfattning än tidigare. Aktiviteterna har syftat till att 

väcka intresse för och synliggöra det finska språket och den finska kulturen i 

Gävle. Lokala föreningar, kommunens egna verksamheter och andra 

kulturaktörer har haft möjlighet att söka bidrag till sina finska aktiviteter och 

projekt. Aktiva civilsamhällets aktörer har varit Finska klubben i Gävle och 

Föreningen Norden. Även kommunens egna verksamheter – bland annat 

biblioteken, Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle konserthus, kommunens förskolor, 

vård- och omsorgsboendet Sofia Magdalena – har anordnat aktiviteter med 

finska teman. Ett viktigt mål har varit att aktivera kommuninvånare att använda 

finska. Det har bland annat anordnats konserter och författarkvällar med finska 

teman, tvåspråkiga barnkulturevenemang, finska teaterföreställningar, visats 

nya finska filmer och firats finska och sverigefinska högtider. Det har även 

skapats ett regionalt kultursamarbete kring finska teaterföreställningar där 

närliggande förvaltningskommuner, Riksteater Gävleborg och lokala 

teaterföreningar och finska föreningar medverkar. Även enskilda 

kommuninvånare har arrangerat aktiviteter för den sverigefinska målgruppen. 

Den stora bredden på aktiviteter och med olika aktörer har även lett till att 

kommunen nått en varierad målgrupp. 
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Kulturaktiviteter som har anordnats har varit finskspråkiga, svenskspråkiga och 

tvåspråkiga. Ibland har målgruppen varit kommunens finskspråkiga, ibland den 

breda svenskspråkiga allmänheten. Prioriterade målgrupper har under dessa 

första verksamhetsår varit finsktalande äldre och barn med finsk härkomst. Det 

har dock på öppna dialogmöten och i samband med den allmänna 

behovskartläggningen 2013 kommit önskemål om aktiviteter för till exempel den 

gruppen vuxna med finsk anknytning som kan finska men som kanske inte vågar 

eller kan använda språket särskilt mycket. Det har önskats till exempel 

språkkaféer och ett större utbud av språkutbildningar i finska. Denna målgrupp 

och den gruppen av sverigefinnar som inte har fått möjlighet att lära sig finska är 

viktiga att tydligare notera och främja i fortsatt arbete med finskt 

förvaltningsområde. Även regeringen har lyft vikten om att skapa flera tillfällen 

för vuxna att förbättra sina språkkunskaper. Detta för att de vuxna själva får 

möjlighet att kunna återta språket men även för att de som aktiva talare bättre 

kan stödja barnens språkutveckling. (Prop. 2008/2009: 158, 35) Utmaningen i 

det finska kulturarbetet är just det att man behöver ta hänsyn till olika 

generationers behov och önskemål. Även enkätsvaren i behovskartläggningen 

2013 lyfte vikten av att erbjuda ett mångsidigt utbud av finska kulturaktiviteter 

för olika åldersgrupper. 

 

Flera av första årens aktiviteter och verksamheter har haft ett läsfrämjande syfte. 

Om individen kan och vill läsa på sitt minoritetsspråk har man mycket bättre 

möjligheter att utveckla sina kunskaper i minoritetsspråket. Biblioteket har med 

bidrag från statsbidraget prenumererat på ett betydligt större utbud av 

finskspråkiga tidskrifter. Det gjordes även en särskild satsning på finskspråkiga 

barnböcker och facklitteratur under 2012. Via inspirationskvällar har 

stadsbiblioteket marknadsfört sina satsningar på det finskspråkiga beståndet. 

Biblioteket har även startat läsfrämjande aktiviteter finsktalande vuxna – en 

läsecirkel och föreläsningar för finska mor- och farföräldrar. Finskspråkiga och 

tvåspråkiga sagostunder har anordnats för barn med finsk härkomst. Biblioteken 

delar även ut det sverigefinska språkpaketet för barnfamiljer och mor- och 

farföräldrar som har intresse för att föra över det finska språket till barnen. Även 

skolans modersmålslärare har haft ett läsfrämjande projekt för elever som läser 

finska som modersmål.  

 

Gävle kommun har under de första verksamhetsåren som förvaltningskommun 

erbjudit språkutbildningar i finska för personalen inom äldreomsorgen och 

förskolan. Erfarenheter och utvärderingar från kurserna har varit mycket 

positiva. Kurserna har varit ett sätt för att stödja personalens inlärning och 

utveckling av det finska språket. De har även varit ett konkret sätt för 

kommunen att visa att kunskaper i finska värdesätts inom den kommunala 

verksamheten. Det är viktigt att fortsätta erbjuda kompetensutveckling i finska 

för att kommunens medarbetare ska våga använda det finska språket i sitt arbete 

om det behövs. Även ett bredare utbud av kurser behövs för att medarbetare ska 

kunna utveckla sina kunskaper i finska på olika nivåer.  

 

Enligt Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program (dnr 13KS342-

3) ska kommunen bygga upp väl fungerande nätverk och skapa fysiska 

mötesplatser för att möjliggöra samverkan kring finska kulturaktiviteter. 

Nätverken har under första verksamhetsåren byggts upp och till exempel 

biblioteken och träffpunkten på Brunnsgatan 59 har via finska aktiviteter 

fungerat som fysiska mötesplatser för kommunens sverigefinnar. Finskspråkiga 

seniorer saknar dock träffpunktsverksamhet enbart på finska och Finska 
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klubben i Gävle efterfrågar en egen mötesplats för kommunens sverigefinnar. 

Det önskas även en mötesplats där olika generationer av sverigefinnar på ett 

naturligt sätt skulle kunna mötas. 

 

Stadsbiblioteket är en av få verksamheter i Gävle som har lyft fram det finska 

språket och även många andra språk som talas i kommunen i sin skyltning och 

på det här sättet synliggjort språket i det offentliga rummet. Länsstyrelsen i 

Stockholms län lyfter skyltning som en effektiv åtgärd för att främja och 

synliggöra minoritetsspråken. Skyltningen kan ha både en rent praktisk och en 

symbolisk funktion eftersom den underlättar för dem som av olika skäl hellre 

använder minoritetsspråk än svenska i vardagen, samtidigt som den påminner 

om de nationella minoriteternas närvaro i lokalsamhället och visar att 

kommunen tar minoritetsfrågorna på allvar. (Länsstyrelsen Stockholm 2013, 52) 

Gävle kommun bör i fortsättningen satsa mer på flerspråkig skyltning då det ger 

en tydlig signal till kommuninvånarna om respekt för invånarnas olika språk. 

 

Utbudet av finska kulturaktiviteter i Gävle har sedan 2012 ökat markant och 

även inom kommunens egen verksamhet har det varit en stor utveckling när det 

gäller finska språk- och kulturaktiviteter. Även arbetet för att hitta mer 

strukturerade och hållbara arbetssätt har påbörjats. Under de allra första 

verksamhetsåren var finska kulturaktiviteter ofta enskilda punktinsatser eller 

arrangerade av samordnaren. Under 2015 har Kultur och fritid aktivt arbetat 

med att integrera finska kulturaktiviteter i förvaltningens ordinarie verksamhet. 

 

Det är viktigt att de finska aktiviteterna syns även för majoritetssamhället. 

Aktiviteterna syftar ju till att främja minoritetens språk och kultur och 

synliggöra minoriteten som en erkänd del av det svenska samhället. I Gävle har 

detta arbete lyckats då aktiviteter med finsk anknytning har blivit en del av det 

lokala kulturutbudet. Detta syntes till exempel när Arbetarbladet i december 

2014 skrev om Herman Lindqvists föreläsning och började artikeln med följande 

beskrivning: ”För den som ofta ger sig ut i Gävles kulturliv, är det svårt att missa 

de täta banden mellan Sverige och Finland. Vi kan till exempel då och då se 

teater på finska på Gävle teater.” (Arbetarbladet 2014)  

 

Sammanfattning 

- Sedan 2012 har ett stort antal kulturaktiviteter med finsk anknytning 

anordnats för att väcka intresse för och synliggöra det finska språket och 

den finska kulturen i Gävle. 

- Prioriterade åldersgrupper för aktiviteter har under första 

verksamhetsåren varit finskspråkiga äldre och barn med finsk härkomst. 

Ett utvecklingsområde är att kunna erbjuda intressant finskt 

kulturutbud för alla åldersgrupper. 

- Viktigt att kommunen erbjuder sina medarbetare möjligheter att 

utveckla sina kunskaper i det finska språket. 

- Det finska språket har endast i några enstaka fall synliggjorts i det 

offentliga rummet till exempel via skyltning.  

Äldreomsorg 

Information och insatser på ens eget modersmål är särskilt viktigt inom 

äldreomsorg. Även om en äldre person har talat flytande svenska och levt ett 

”svenskt” liv kan olika sjukdomar, såsom stroke, olika förvirringstillstånd, 

demenssjukdomar och hög feber göra att man byter till sitt modersmål, ofta utan 

att själv vara medveten om språkbytet. Bristande språkkunskaper i svenska leder 
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även lätt till isolering i ett samhälle som för det mesta fungerar på 

majoritetsspråket svenska. (Heikkilä 2010, 48; Hanssen 2007, 165)  

 

Finskspråkig äldreomsorg är den fråga som kommunens sverigefinnar i olika 

sammanhang har lyft som det viktigaste. Nästan alla respondenter som svarade 

på behovskartläggningsenkäten 2013 önskade kunna använda finska i kontakt 

med kommuner i frågor som rör äldreomsorg. Ett brett utbud av finskspråkiga 

insatser inom äldreomsorg har även lyfts som önskemål på olika dialogmöten. 

Omvårdnad Gävles uppsökande projekt, som beskrivs längre fram, synliggjorde 

att det finns en rädsla och oro hos Gävles finskspråkiga seniorer att de en dag 

tappar det svenska språket och hamnar på ett svenskspråkigt vård- och 

omsorgsboende där de inte kan göra sig förstådda. (Kuusisto 2014, 14) 

 

Vid vård- och omsorgsboendet Sofia Magdalena finns sedan början av 2000-

talet en finskspråkig boendeenhet. Avdelningen Konvaljen utgörs i dag av åtta 

lägenheter med både somatisk och demensinriktning. Personalen på 

avdelningen kan det finska språket och har finsk kulturkompetens. Avdelningens 

finska verksamhet har varit etablerat redan innan kommunen anslöt sig till 

finskt förvaltningsområde och är en naturlig del av kommunens ordinarie 

verksamhet. Medel från stadsbidraget har finansierat endast vissa särskilda 

insatser – till exempel personalens språkutbildningar, kulturaktiviteter och 

finskspråkigt material. Minoriteten har aktivt varit med i avdelningens arbete 

ända från planeringsskedet och fram till i dag. Finsktalande volontärer besöker 

avdelningen varje vecka och Finska klubben i Gävle anordnar olika aktiviteter på 

avdelningen till exempel i samband med finska högtider.  

 

Behovet av finskspråkiga vård- och omsorgsplatser har varit en fråga som ofta 

har lyfts i samrådsmöten och öppna dialogmöten. Minoritetens företrädare och 

Omvårdnad Gävle har haft olika syn på hur stort behovet av finskspråkiga vård- 

och omsorgsplatser är. Ett visst underskott har identifierats i och med att kön till 

den finska avdelningen under de senaste åren har bestått av 1-3 personer. För att 

få en bättre bild av situationen och av framtida behov startade Omvårdnad Gävle 

2013 ett uppsökande projekt för finska seniorer. Projektet pågick till slutet av 

året 2014 och hade som syfte att nå ut till finsktalande kommuninvånare över 65 

år med information samt att kartlägga deras behov och önskemål angående 

framtida äldreomsorg. Projektets resultat har använts som underlag för en 

handlingsplan för finskspråkig äldreomsorg som Omvårdnad Gävle arbetat fram 

under hösten 2015. 

 

Viktiga nyckelpersoner som kommer i kontakt med kommuninvånare med vård- 

och omsorgsinsatser är Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. Tolk bokas vid 

behov men under kommunens första år som finsk förvaltningskommun har 

Omvårdnad Gävle i perioder haft även biståndshandläggare som har kunskaper i 

finska. För närvarande har förvaltningen flera finskspråkiga 

biståndshandläggare.  

 

Förutom den finska vård- och omsorgsboendeavdelningen har kommuninvånare 

som önskat äldreomsorg på finska haft möjlighet att välja en hemtjänstutförare 

med finskspråkig personal. Kommunen erbjuder inget kommunalt alternativt för 

de äldre som önskar finskspråkig hemtjänst men det finns några privata 

hemtjänstutförare som tillhandahåller hemtjänst med finskspråkig inriktning. 

Kommunens finsktalande önskar tydlig information om de befintliga insatserna 
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för den finskspråkiga målgruppen och praktisk information om hur till exempel 

kön till den finska avdelningen fungerar. 

 

Särskilt viktigt är finskspråkig äldreomsorg för de äldre med olika 

demenssjukdomar eftersom de inlärda språken ofta försvinner och de 

demenssjuka äldre går tillbaka till sitt modersmål. Att bli vårdad av personal 

som kommunicerar på samma modersmål och har kulturkompetens kan enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ge personen med demenssjukdom och 

annan etnisk bakgrund trygghet, ökat välbefinnande och en känsla av 

hemmastaddhet. Vård av demenssjuka är mycket resurskrävande vilket är en 

stor utmaning inte bara för den offentliga vården och omsorgen utan också för 

de demenssjukas närmaste. Därför är det värt att lyfta fram att 

demenssjukdomar kan till viss del förebyggas till exempel genom fysiska 

aktiviteter och mentalt och socialt stimulerande aktiviteter på fritiden. 

(Socialstyrelsen 2010, 17, 21; Socialstyrelsen 2012, 9, 10)  

 

Det vore önskvärt att kommunen i fortsättningen skulle satsa även på 

förebyggande verksamhet för den finskspråkiga målgruppen. Det startades 2013 

en finskspråkig anhöriggrupp men eftersom anhörigcenter inte längre har några 

anhörigstödjare som kan finska har verksamheten upphört. Det saknas även 

regelbundna finskspråkiga träffar som inte är föreningsanknutna. Olika 

grupperingar av finsktalande seniorer har fått möjlighet att använda 

träffpunktens lokaler för sina träffar och Omvårdnad Gävle har även sett till att 

finskspråkig personal har funnits på någon av träffpunkterna vissa enstaka 

tillfällen. Kommunens finsktalande seniorer efterfrågar dock kontinuerlig 

träffpunktverksamhet på finska. De önskar tillfällen där man slipper känna sig 

ensam och där man som minoritetsspråkstalare kan känna att ens språk och 

kultur utgör normen. Finska seniorer önskar tillfällen då det är accepterat, 

naturligt och förväntat att använda finska. Om kommunen vill lyckas med 

förebyggande verksamhet för de finskspråkiga seniorerna behöver dessa 

önskemål iakttas. 

 

Under kommunens första år som finsk förvaltningskommun har finskspråkig 

service och finskspråkiga insatser inom omvårdnadsförvaltningens verksamhet 

till viss del varit beroende av tillgång till finskspråkiga medarbetare. Vissa 

verksamheter signalerar redan i dag om svårigheter att hitta finskspråkig 

personal. Eftersom få barn och unga i Gävle lär sig finska i dag kommer det att 

bli ännu svårare att rekrytera finskkunniga medarbetare i framtiden samtidigt 

som behovet av finskspråkig vård och omsorg förväntas öka. För att kunna 

säkerställa att kommunens äldre finskspråkiga får sina rättigheter tillgodosedda 

behöver kommunen särskilt satsa på rekrytering av finskkunniga medarbetare. 

 

Sammanfattning 

- Omvårdnad Gävle har haft en etablerad finskspråkig vård- och 

omsorgsboendeenhet redan innan kommunen anslöt sig till finskt 

förvaltningsområde. 

- Kommuninvånare har möjlighet att välja en privat hemtjänstutförare 

med finskspråkig inriktning. 

- Kommunens sverigefinnar önskar ett bredare utbud av finskspråkiga 

insatser och tydlig information om de befintliga insatserna. 

- En utmaning är att lyckas med rekrytering av finskspråkiga medarbetare 

till äldreomsorgen. 
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Personella resurser för arbetet (samordning, information, 

rekrytering) 

I enlighet med förslaget i utredningen (dnr 11KS178-5) från 2012 har kommunen 

sedan september 2012 haft en samordnare som arbetar med att koordinera och 

utveckla kommunens arbete med finskt förvaltningsområde och nationella 

minoriteter. Tjänsten är en samordnartjänst som jämställs med 

kommunledningskontorets andra strateger såsom jämställdhetsstrateg och 

folkhälsostrateg som arbetar med kommunövergripande uppdrag. Samordnaren 

har under de tre första åren arbetat på heltid med finskt förvaltningsområde och 

sedan början av året 2015 20 procent med övriga nationella minoriteter. 

Utredningen om finskt förvaltningsområde föreslog även att en särskild 

personell resurs skulle anställas för informationsproduktion. Förslaget var att 

den här personen skulle ha sin egentliga bas vid kommunikationsavdelningen på 

kommunledningskontoret men skulle ingå under en tid av ett till två år i 

personalgruppen för finskt förvaltningsområde. Detta förslag har inte 

förverkligats utan samordnaren har ansvarat även för kommunens finskspråkiga 

kommunikation.  

 

Enligt utredningen är en välfungerande informations- och 

kommunikationsverksamhet avgörande för att Gävle kommun ska uppfylla de 

krav som minoritetslagen ställer. Utredningen lyfter 

kommunikationsavdelningens roll i arbetet som viktig och självklar och 

kommunikationsavdelningen ska enligt utredningen förväntas vara en aktiv part 

i arbetet med finskt förvaltningsområde. (Dnr 11KS178-5) Otydliga strukturer för 

informationsarbetet har särskilt under de första åren försvårat det 

kommunövergripande uppdraget med finskt förvaltningsområdet. Samordnaren 

har haft en egen kontaktinformatör på kommunikationsavdelningen men trots 

det har informationsärenden ofta hamnat mellan kommunledningskontoret och 

andra berörda förvaltningar. Inrättandet av en central webb- och 

produktionsenhet (WPE) har betydligt underlättat det praktiska 

informationsarbetet. Det har blivit enklare att få stöd med konkreta 

informationsärenden som rör finskt förvaltningsområde. 

Kommunikationsavdelningens stöd för arbetet med kommunens finska 

webbplats är dock fortfarande bristfälligt.   

 

Eftersom lagstiftningen är ny har arbetet under de första åren mycket handlat 

om att få igång förvaltningarnas eget arbete och samordnaren har stöttat 

förvaltningar i detta arbete. Roller och ansvar har dock varit otydliga. Styrkan i 

kommunens arbete med finskt förvaltningsområde har varit ett strukturerat 

arbetssätt och att det redan innan rekrytering av samordnare har funnits en 

utredning och därmed en föreslagen struktur för kommunens arbete med finskt 

förvaltningsområde. 

 

En annan viktig personell resurs har varit förvaltningarnas projektledare som 

har bedrivit projekt med anknytning till kommunens finska verksamhet. Dessa 

projektledare har finansierats med statsbidraget. Omvårdnad har haft en 

projektledare som har arbetat med ett uppsökande projekt för finska seniorer. 

Utbildning Gävle har haft en projektledare som under de senaste åren har 

arbetar med att samordna arbetet inom förskolan. Kundtjänsten har sedan maj 

2015 haft en kundkommunikatör som arbetar en halv dag i veckan med 

finskspråkig service. Kultur och fritid har under 2015 utsett medarbetare för att 

arbeta med aktiviteter och dialog kring finskt förvaltningsområde. En 

förutsättning för ett hållbart arbete med finskspråkig service, finska aktiviteter 
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och tjänster är att förvaltningarna tar ett ökat ansvar för frågan och att arbetet så 

småningom integreras i förvaltningarnas ordinarie verksamhet. Det är dock 

viktigt att ansvaret inte läggs ut på de enskilda finskkunniga medarbetarna utan 

att även ledningen aktivt arbetar med att styra och följa upp arbetet. 

 

Att lyckas med rekrytering av finskkunniga medarbetare är avgörande för det 

framtida arbetet med finskt förvaltningsområde. Kunskaper i finska är 

någonting som särskilt behöver lyftas fram i samband med rekrytering av 

personal eftersom det inte är någon självklarhet att kommunen i fortsättningen 

kommer att ha finskkunniga anställda om man inte specifikt satsar på att hitta 

dem. Inom rekryteringsområdet finns mycket att göra både för att lyfta 

kunskaper i finska i samband med rekryteringar och för att förankra arbetet i 

kommunens HR-processer. Utan språkkunnig personal har kommunen ingen 

som helst möjlighet att uppfylla de krav som minoritetslagen och kommunens 

roll som förvaltningskommun ställer.  

 

Sammanfattning 

- Kommunen har sedan 2012 en samordnare som arbetar med att 

koordinera och utveckla kommunens arbete med finskt 

förvaltningsområde och nationella minoriteter. 

- Viktiga personella resurser för arbetet har varit de medarbetare som 

arbetat med olika projekt med anknytning till finskt förvaltningsområde 

på förvaltningarna. 

- Kommunikationsavdelningens stöd för arbetet med kommunens finska 

webbplats är bristfälligt. 

- Utan språkkunnig personal kan kommunen inte uppfylla kraven som 

minoritetslagen ställer och därför behöver kommunen aktivt arbetar 

med rekrytering av finskkunniga medarbetare. 

Resultat efter första verksamhetsåren 

Effekter av första årens arbete 

Vad har drygt tre års arbete med finskt förvaltningsområde och nationella 

minoriteter då gett för effekter? När det gäller Gävle kommuns arbete för att 

främja det finska språket kan en tydlig skillnad ses om man jämför med 

utgångsläget 2012. Kommunen har fått en bättre bild av de behov och önskemål 

som sverigefinnar i Gävle har. Kommunen har även tagit flera steg i rätt riktning 

när det gäller kommunens beredskap att erbjuda finskspråkig service och 

finskspråkiga tjänster. Även offentlig information på finska har ökat betydligt. 

 

Kommunen har även under det senaste året aktivt arbetat med att skapa 

förutsättningar för att föra dialog med övriga nationella minoriteter bosatta i 

Gävle. Det har visat sig att alla fem nationella minoriteter finns representerade i 

Gävle och även alla fem minoritetsspråken används av gävlebor. Kommunen har 

ett strukturerat samråd med den sverigefinska minoriteten och även 

samrådsmöten med kommunens tornedalingar har kommit igång. 

 

Gävle kommun rapporterar årligen om arbetet med de nationella minoriteterna 

till Länsstyrelsen i Stockholms län. Under de första verksamhetsåren har 

kommunen kunnat redovisa följande effekter: en ökad efterfrågan av 

finskspråkig verksamhet, såsom finskspråkig service, finska kulturaktiviteter, 

finskspråkig förskoleverksamhet och äldreomsorg (gäller vissa insatser). En 
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tydlig effekt av genomfört arbete är även att kommunens tjänstemän och 

förtroendevalda har börjat visa ökat engagemang och att kommunen har 

utvecklat en mer målinriktad verksamhet för att skydda och främja de nationella 

minoriteterna. Kommunen har även sett en uttryckt stolthet hos 

minoritetsrepresentanter som deltagit i samråd med kommunen.  

 

Kommunen har även kunnat redovisa en positiv utveckling i antalet elever som 

läser nationella minoritetsspråk i skolan. Ökningen beror på att flera elever vill 

läsa romani chib som modersmål. Satsningar på det finska språket har inte gett 

någon motsvarande effekt då antalet elever som läser finska i skolan har inte 

ökat. 

 

Även vissa mätbara indikatorer visar att intresset för det finska språket har ökat i 

kommunen. Bibliotekens utlån av finska böcker har utökat stadigt sedan 2012. 

Även till exempel det sverigefinska språkpaketet som delas ut via folkbibliotek i 

hela länet har blivit en större succé än någon förväntade sig från början. Bara 

efter ett år hade nästan alla beställda 150 paket delats ut i länet. 

Besöksstatistiken för kommunens finskspråkiga webbplats visar också en positiv 

utveckling. 

Utveckling av verksamheten under de första verksamhetsåren 

Hur såg då situationen ut när frågan om anslutning till finskt 

förvaltningsområde lyftes via ett medborgarförslag 2011? I ett yttrande ansågs 

att behovet av att bemöta medborgarna på finska täcktes av den dåvarande 

organisationen och att det inte verkade finnas behov att utöka detta. 

Tjänstemännen ifrågasatte även om statsbidraget för finskt förvaltningsområde 

skulle täcka de merkostnader som skulle uppstå. Kommunens 

tjänstemannaorganisation fann därmed ingen anledning till att förorda att 

kommunen skulle ansöka om anslutning till finskt förvaltningsområde. (Dnr 

10KS159-4) 

 

Med tanke på att detta var utgångpunkten för arbetet med finskt 

förvaltningsområde har utvecklingen sedan 2012 varit positiv. Även om den 

sverigefinska minoritetens behov inte har varit synliga från början för alla 

förvaltningar har de mest berörda förvaltningarna lyckats hitta sätt att inventera 

minoritetens behov och önskemål. Statsbidraget har möjliggjort både personella 

resurser för arbetet men även nya sätt att främja det finska språket och finsk 

kultur och större möjligheter för att informera kommuninvånare om rättigheter 

enligt minoritetslagen. Kommunens nya roll som förvaltningskommun och 

statsbidraget för den finska verksamheten har varit en stor möjlighet för Gävle 

kommun för att utveckla en mer strukturerat och målinriktad verksamhet för 

kommunens sverigefinnar. 

 

Det behöver dock poängteras att det i vissa delar inte har varit enkelt att få igång 

arbetet med de nationella minoriteterna i Gävle kommun. Att kommunen har 

blivit förvaltningskommun för det finska språket är en stor utmaning för hela 

organisationen. Minoritetspolitik är ett relativt nytt fenomen i Sverige och 

okunskapen om minoritetslagen och de nationella minoriteternas rättigheter är 

fortfarande stor. Frågan har inom få verksamheter prioriterats och även 

motstånd har framkommit. Det kan vara svårt att sätta finger på de attityder 

som försvårar arbetet med finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter. 

Ibland handlar det om okunskap – rädslan att främja de nationella 

minoritetsspråken ”när alla möjliga andra språk” inte kan främjas. Ibland 
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handlar det om attityder och att motstånd finns för att språket som har fått en 

officiell ställning i Gävle är just finska. Minoritetspolitiken utmanar ibland 

värderingar och föreställningar som länge har funnits i Sverige och för många är 

det svårt att förstå att det inte räcker att ”behandla alla lika” utan att mänskliga 

rättigheter respekteras i vissa fall just genom att ge ett särskilt stöd till vissa 

målgrupper. 

 

När den utökade samrådsgruppen i juni 2015 diskuterade verksamhetens 

utformning och resultat framhölls bland annat en bra struktur, bra information, 

historiskt starkt samarbete med finska föreningen och kommunen, politisk 

förankring samt intresserade och språkkunniga medarbetare som arbetets 

styrkor i Gävle kommun. Som arbetets svagheter lyftes bland annat att det 

fortfarande finns okunskap om minoritetspolitik, att arbetet går långsamt 

framåt, svårigheter i rekrytering av finskkunnig personal, bristande intresse i 

den kommunala organisationen och hos brukare. Enligt den utökade 

samrådsgruppens analys prioriteras arbetet inte eftersom verksamheter har så 

många andra frågor att arbeta med. Även oengagemang, osäkerhet om resurser 

och behov ses som befintliga hinder för arbetets utveckling. Det framkom även 

att få ledande beslutsfattare har finsk bakgrund och därmed en personlig 

erfarenhet och förståelse för arbetet. Den åtgärd som enligt den utökade 

samrådsgruppen ger mest genomslagskraft är att arbetet med finskt 

förvaltningsområde integreras i styr- och ledningssystem. Gruppen ser även att 

frågan behöver tydligare synliggöras för kommunens chefer och av kommunens 

högsta ledning. 

Slutdiskussion 

Ett Gävle för alla 

Gävle kommun har enligt den långsiktiga handlingsplanen (dnr 13KS342-3) 

målsättningen att 2017 vara en av landets mest framåtsträvande finska 

förvaltningskommuner där den nationella minoritetspolitiken genomsyrar alla 

kommunala verksamhetsområden. Kommunens vision är därmed att arbeta 

systematiskt och ambitiöst med nationella minoriteter. Om det målet ska nås 

räcker det inte att göra punktinsatser och anordna enstaka aktiviteter utan det 

behövs en vilja att hitta långsiktiga lösningar och hållbara strukturer för arbetet. 

Kommunen behöver våga prova nya metoder och sätta individen och dess behov 

i fokus. 

 

Det krävs även att kommunen förstår minoriteternas situation. Det behövs 

förståelse för att frågorna ofta är komplexa. Det enklaste sättet att hantera 

minoriteters behov är att konstatera att behovet inte finns för att det inte är 

synligt för kommunens verksamheter. Faktumet är att majoritetssamhället 

behöver anstränga sig för att verkligen se minoriteterna och deras behov. 

Behovet blir ofta synligt först då kommunen har något erbjudande, till exempel 

några minoritetsspråkiga insatser, att erbjuda. Ibland syns behovet inte ens när 

minoritetsspråkiga insatser erbjuds. Även då kan det handla om något annat än 

bristen av intresse, kommunen kanske har valt ett fel arbetssätt och 

målgruppens intresse därför är lågt. För att kommunen skulle lyckas 

framgångsrikt arbeta med nationella minoriteter krävs det att kommunen har en 

bra dialog med minoriteterna och är lyhörd och iakttar de önskemål och behov 

som minoriteterna lyfter fram.  
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Det behövs även en helhetstanke och att olika förvaltningar ökar sin förståelse 

för sin egen roll i arbetet och vikten av sina insatser för att tillsammans kunna nå 

de gemensamma målen. Insatser som olika förvaltningar har för kommunens 

nationella minoriteter är viktiga pusselbitar i det kommunövergripande pusslet. 

Om kommunen till exempel inte lyckas med revitalisering av det finska språket 

försvårar det arbetet inom äldreomsorgen i och med att det i framtiden blir ännu 

svårare att finna medarbetare med kunskaper i finska samtidigt att behovet av 

finskspråkig äldreomsorg troligtvis ökar.  

 

Omgivningens attityder har en stor påverkan på hur individer ser på sitt 

minoritetsspråk. Detta påverkar tydligt även det praktiska arbetet med 

minoritetspolitiken. Till exempel kan inte det finska språkets situation i dagens 

Sverige förstås om man inte vågar prata om känslor som talare själva förknippar 

med språket. Känslan av att inte bli respekterad och värdesatt för den man är 

samt känslan av att bli hindrad eller förnedrad för att man talar sitt eget språk 

finns hos många finsktalande och har orsakat sår hos en del. Även om de 

nationella minoriteterna i och med minoritetspolitiken fått en särställning i det 

svenska samhället försvinner inte effekterna av assimileringspolitiken 

omgående. Det kräver insatser från samhällets sida för att höja 

minoritetsspråken status och skapa ett mer språkbevarande klimat.  

Nationella minoriteters rättigheter är mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna handlar om att staterna har kommit överens om 

vilka regler som ska gälla för att garantera den enskilda människan ett 

människovärdigt liv. Rättigheterna talar om vilka skyldigheter – vad som ska 

göras och vad som inte får göras – som den offentliga sektorn har gentemot 

individen. Hela den offentliga förvaltningen har ett ansvar för att de mänskliga 

rättigheterna respekteras, skyddas och tillgodoses. Det räcker inte att behandla 

alla lika utan även övriga rättigheter ska respekteras och säkerställas. (Skr. 

2005/06:95, 15-17; Länsstyrelserna i Sverige 2014, 7, 9) 

 

I Sverige ligger en stor del av ansvaret för att förverkliga mänskliga rättigheter 

på kommuner. Så är fallet även med arbetet för att skydda Sveriges nationella 

minoriteter. I Gävle har kommunens arbete med nationella minoriteter visat 

vilken utmaning nya frågor och ny typ av lagstiftning kan vara för den 

kommunala organisationen. Minoritetspolitiken innebär ett helt nytt sätt att 

arbeta och kommunen är skyldig att i nära dialog med de nationella 

minoriteterna planera sin verksamhet inom området. Okunskap om nationella 

minoriteter och rättighetsfrågor har varit den största utmaningen i arbetet med 

frågan lokalt i Gävle. Verksamheterna har i vissa fall haft självbilden om att de 

förstår vad sakfrågan handlar om och att de tar hänsyn till de rättigheter som 

finns. Ofta har dock individens rättigheter mer betraktats som någon slags 

önskemål som kan bortprioriteras.  

 

Erfarenheter från Gävle kommuns första år som finskt förvaltningsområde visar 

att kommunen måste bli bättre på att säkerställa att individer får sina mänskliga 

rättigheter tillgodosedda. Den kommunala organisationen behöver information 

om nationella minoriteternas rättigheter. Det räcker dock inte, utan kommunen 

behöver även säkerställa att mänskliga rättigheter verkligen beaktas när beslut 

inom olika verksamhetsområden fattas. Mänskliga rättigheter och inte 

tjänstemännens eller förtroendevaldas personliga attityder, erfarenheter eller 

åsikter ska fungera som en vägledning när prioriteringar görs.  
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Bilaga 1 

Gävle kommuns arbete med nationella minoriteter 2012 - 2015 

 

Året 2012 – utredning och anställning av samordnare 

Kommunledningskontoret anställer i slutet av året 2011 en utredare som under 

några månader har i uppdrag att utreda hur Gävle kommuns arbete med finskt 

förvaltningsområde och de nationella minoriteterna ska organiseras och 

genomföras. I enlighet med utredningen påbörjas en rekryteringsprocess för en 

samordnartjänst. Samordnaren börjar sin tjänst i september 2012. 

 

Kommunens tjänstemän håller under året samrådsmöten med Finska klubben i 

Gävle. Finsk kultur synliggörs via olika aktiviteter – Sverigefinländarnas dag 

firas på Stadsbiblioteket i februari, finska teaterföreställningar anordnas på 

Gävle Teater och en filmfestival med finskt tema anordnas på Gasklockorna för 

ungdomar och unga vuxna. Biblioteket gör med hjälp av statsbidraget för finskt 

förvaltningsområde en satsning på sitt finskspråkiga bestånd. 

 

Samordnaren ger service på finska och det skapas en finsk funktionstelefon och 

en finsk funktionsbrevlåda. Information om arbetet med finskt 

förvaltningsområde ges för de mest berörda förvaltningsledningsgrupperna och 

verksamheterna. Det genomförs en språkkartläggning för att inventera 

personalens kunskaper i de nationella minoritetsspråken. Språkutbildning i 

finska erbjuds för finskkunnig förskole- och äldreomsorgspersonal. Kommunen 

gör även en direktupphandling av översättare från svenska till finska och de 

första texterna skickas till översättning. 

 

 

Året 2013 – informationsinsatser och dialog 

Kontinuerliga samrådsmöten med Finska klubben i Gävle hålls och även de 

utökade samrådsmötena med förtroendevalda kommer igång. I slutet av året 

antas den långsiktiga handlingsplanen ”Det minoritetsstrategiska programmet”. 

 

De första dialogmötena med kommunens sverigefinnar hålls och 

utbildningstillfällen för medarbetare anordnas. Sverigefinnarnas behov kartläggs 

genom en enkät som besvarades av 249 kommuninvånare med finsk anknytning.  

 

Finska kulturaktiviteter anordnas i samarbete med ett flertal aktörer. Ett 

regionalt teaterprojekt kring finska gästspel påbörjas. I projektet medverkar 

närliggande förvaltningskommuner, Riksteatern Gävleborg, lokala 

teaterföreningar och finska föreningar.  

 

Kommunen startar upp tre interna projekt med anknytning till arbetet med 

finskt förvaltningsområde – ett projekt om finska språket i förskola, ett 

läsfrämjande projekt för elever som läser finska som modersmål i skolan samt 

ett uppsökande projekt för finska seniorer. Dessa projekt leds av tre 

projektledare. 

 

En finskspråkig version av kommunens webbplats lanseras och en omfattande 

mängd information översätts till finska. 
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Året 2014 – utbildningar, aktiviteter och samverkan över kommungränserna 

Kontinuerliga samrådsmöten och utökade samrådsmöten med Finska klubben i 

Gävle fortsätter. Ett flertal öppna dialogmöten för medborgarna anordnas med 

olika teman som rör kommunens sverigefinnar. 

 

Samarbete med närliggande förvaltningskommuner och Landstinget Gävleborg 

utvecklas. Två gemensamma seminarier med anknytning till finskt 

förvaltningsområde anordnas för organisationernas medarbetare. I samarbete 

med Länsbiblioteket Gävleborg, Sandvikens och Hofors kommuner och 

Sverigefinskt ungdomsförbund tas fram ett sverigefinskt språkpaket som börjar 

delas ut via länets folkbibliotek.  

 

Samordnaren anordnar aktiviteter: en finskspråkig kväll om hälsa, en 

tangokonsert på gamla katolska kyrkan och en tvåspråkig barnfestival ”Mukulat 

goes cirkus” på Gävle teater i samarbete med bl.a. RSKL (Sverigefinska 

riksförbundet), Gävle teater och kulturskolan. Aktiviteterna är välbesökta med 

mellan 80 och 120 deltagare. 

 

Stadsbibliotekets arrangerar populära författarbesök med teman som rör 

nationella minoriteter och som gäster under året deltar Mikael Niemi, Herman 

Lindqvist och Hans Caldaras. I samband med författarkvällarna sprids 

information om arbetet med nationella minoriteter. Även första finskspråkiga 

författarkväll anordnas på Stadsbiblioteket samt en föreläsning om revitalisering 

av samiskan. Bio 7:an börjar visa nya finska filmer en gång i månaden. Det 

regionala teatersamarbetet fortsätter. Även andra kulturaktörer anordnar 

aktiviteter med finsk anknytning. 

 

Kommunens finska webbplatsen utvecklas och särskilt satsas det under 2014 på 

information om omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområde. En sida med 

aktuella händelser och information om aktiviteter lanseras. 

 

Utbildning Gävles förskoleprojekt och Omvårdnad Gävles uppsökande projekt 

för finska seniorer pågår under året. Under hösten 2014 genomförs en 

behovskartläggning inom förskolan och ca 10 familjer runtom i kommunen 

anmäler sitt intresse för finskspråkig verksamhet i förskolan. Omvårdnad Gävles 

uppsökandeprojekt pågår till slutet av året 2014. Under projektet besvaras 

Omvårdnad Gävles enkät av sammanlagt 348 finlandsfödda gävlebor över 65 år.  

 

Utbildning Gävle anställer en romsk brobyggare. Skolan får böcker på romani 

chib samt möjlighet att skicka personal och romska ungdomar till en romsk 

ungdomskonferens. Kommunen fattar beslut om deltagande i ett nationellt 

nätverk för romsk inkludering. 

 

 

Året 2015 – på jakt efter hållbara strukturer för arbetet 

Kommunens centrala kundtjänst kommer igång med finskspråkig service genom 

att anställa en finskspråkig kundkommunikatör som arbetar deltid med 

finskspråkig service i kundtjänsten.  

  

Kultur och fritid utreder sitt arbete med finskt förvaltningsområde för att hitta 

ett mer strukturerat och långsiktigt sätt att arbeta med både finskt 

förvaltningsområde och övriga nationella minoriteter. Kultur och fritid anordnar 



    27 

sitt första dialogmöte med sverigefinnar i juni 2015. Biblioteket arbetar aktivt 

med finsk programverksamhet. 

 

Omvårdnad Gävle arbetar med en utredning om finskspråkig äldreomsorg. 

 

Språkutbildningar anordnas för personal som arbetar inom äldreomsorg. 

Samordnaren arrangerar en gemensam utbildningseftermiddag för finskkunniga 

förskolepedagoger i Gävleborg, Dalarna och Norra Uppland. 

 

Kontakt med övriga nationella minoriteter inleds och det visar sig att alla fem 

nationella minoriteter och alla nationella minoritetsspråk finns representerat i 

Gävle. Kontinuerliga samrådsmöten kommer igång med kommunens 

tornedalingar.   

 

Kommunstyrelsen utser en representant till det nationella nätverket för romsk 

inkludering.  Ett samarbete inleds av kommunen, Länsstyrelsen Gävleborg, 

Region Gävleborg och Hälsingland museum för att tillsammans anordna ett 

seminarium för länets förtroendevalda och tjänstemän om romer och romsk 

inkludering i november 2015. 

 

 

 

 

 


