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Inledning 

Den 1 januari 2010 trädde Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(LoNM) i kraft.1 Lagen innebär att Sverige tar ett kulturpolitiskt ansvar för att värna om de 

nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Sveriges fem nationella minoriteter är 

sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. Minoritetsspråken är finska, 

meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib.  

Alla fem nationella minoriteter (NM) omfattas av det så kallade grundskyddet i LoNM 

(2009:724)(3 §, 4 §, 5 §) och Språklag (2009:600). Grundskyddet betonar bland annat 

rätten till information om de egna rättigheterna, rätten till sitt språk och sin kultur och 

rätten till inflytande i de frågor som berör dem. Lagen uppmärksammar särskilt barns 

utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket. 

Grundskyddet fastställer även att det allmänna ska skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige. 

Svensk lagstiftning dikterar ett särskilt skydd för finska, meänkieli och samiska i de så 

kallade förvaltningsområdena (FO). Det innebär att enskilda har rätt att använda sitt språk 

vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheterna i ett förvaltningsområde. Det 

innebär också att enskilda har rätt att kräva äldreomsorg och förskola helt eller delvis på 

sitt eget språk. Lagen understryker också att förvaltningsmyndigheter ska verka för att det 

finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta 

behövs i enskildas kontakter med myndigheten.  

Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 1 januari 2012.2 Det innebär att 

svensk lagstiftning ställer särskilda krav på Gävle kommun som förvaltningskommun för 

det finska språket och kulturen. All verksamhet i kommunen ska aktivt verka för att stärka 

den sverigefinska minoritetens rättigheter i kommunen.  

I Gävle kommun uppges det finnas cirka 4 400 - 7 700 personer med finsk anknytning.3 

I hela Sverige finns cirka 450 000- 700 000 personer med finsk anknytning i 1-4 

generationen vilket innebär att sverigefinnarna är den till antalet största minoritetsgruppen 

i Sverige.4  

 Från 1 januari 2012 erhåller Gävle kommun statsbidrag motsvarande två grundbelopp à 

660 000 SEK (1 320 000 SEK) för att förankra och implementera lagstiftningen i 

kommunens olika verksamheter i aktivt samråd med den sverigefinska minoriteten.5 

  

 

 

1 Lag (2009:724) om minoriteter och minoritetsspråk omnämns hädanefter löpande i texten som LoNM 
2 I Sverige finns 48 kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet (2013) 
3 Åldersstatistik sverigefinländare juni 2013, Statistiska centralbyrån (SCB) 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-
minoriteter/Åldersstatistik%20SCB%20juni%202013%202.xlsx (hämtat 2013-10-15) 
4 Det är svårt att ge exakta siffror då man i Sverige inte utför etnisk registrering. Den lägre siffran baseras på SCB:s officiella 
statistik, den högre på minoriteternas egna undersökningar Rätten till mitt språk, Förstärkt minoritetsskydd (SOU 2005:40), 
sid. 338  
5 Statsbidrag. Länsstyrelsen Stockholms webbsida. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-
samhalle/nationella-minoriteter/Pages/statsbidrag.aspx (hämtat 2013-08-16) 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Åldersstatistik%20SCB%20juni%202013%202.xlsx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Åldersstatistik%20SCB%20juni%202013%202.xlsx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/statsbidrag.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/statsbidrag.aspx
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Varför behövs det Nationella minoritetsstrategiska 
programmet? 

I ett politiskt beslut i Kommunstyrelsen (2012) fastställdes att den utvidgade 

samrådsgruppen ska utarbeta en långsiktig plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde och minoritetsarbetet i Gävle kommun.6 Detta dokument, 

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program, är resultatet av den 

utvidgade samrådsgruppens arbete. 

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program innehåller 

långsiktiga riktlinjer (tre år) för att skydda de nationella minoriteternas lagliga 

rättigheter, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de nationella 

minoritetsspråken så att de utvecklas och hålls levande. Programmet ska vara ett 

dynamiskt verktyg och styras efter aktuellt behov. Programmet ska revideras 

vart tredje år medan rambudgeten justeras årligen. Gävle kommuns nationella 

minoritetsstrategiska program har sin utgångspunkt i, och vägleds av Gävle 

kommuns VISION 2025 och dess olika strategiska utvecklingsområden. Gävle 

kommun arbetar för alla individers lika värde och inriktar sina krafter på att 

arbeta för ett mer jämställt samhälle. Gävle kommuns nationella 

minoritetsstrategiska programs målsättning är att bidra till och stimulera detta 

arbete. 

Syfte och mål  

Syftet med Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program är att 

genom politiska beslut åstadkomma ett gemensamt synsätt för den nationella 

minoritetspolitiken i hela den kommunala organisationen. Då Gävle kommun 

ingår i förvaltningsområdet för det finska språket avser programmet att i 

synnerhet omfatta den sverigefinska minoriteten. 

Gävle kommun är 2017 ett av landets mest framåtsträvande 

förvaltningsområden för finska språket. Gävle kommun ska 2017 vara en 

kommun där den nationella minoritetspolitiken genomsyrar alla kommunala 

verksamhetsområden på samma sätt som jämställdhet och hållbar utveckling.   

Verksamheten FO (finskt förvaltningsområde) är 2017 en naturlig del av 

kommunverksamheten. Alla medarbetare och medborgare i kommunen har 

kunskap om FO och vad det innebär. Informationen ska vara öppen och 

lättillgänglig. 2017 använder Gävle kommun sin finskspråkiga personal på ett 

optimalt sätt. Framtida rekryteringsbehov är också tillgodosedda på ett 

genomtänkt sätt. Finska språkkunskaper värderas högt i Gävle kommun och 

därför ger kommunen alla medarbetare möjligheter att utveckla och använda sitt 

språk i sitt arbete om verksamheten så kräver det. Gävle kommun reserverar 

ekonomiska medel i den kommunala budgeten för att främja och underhålla det 

nationella minoritetsarbetet i framtiden. 

  

 

 

6 Arbetet med finskt förvaltningsområde i Gävle kommun samt nationella minoriteter och minoritetsspråk (dnr 
11KS178) 
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Strategiska utvecklingsområden för nationella 
minoritetspolitiken - inriktning finskt 
förvaltningsområde i Gävle kommun 

Stärka sverigefinnarnas möjlighet till delaktighet och inflytande 

Sveriges nationella minoriteters språk och kultur är och har under lång tid varit 

en del av Sveriges gemensamma kulturarv. Sverige och Finland har ett helt unikt 

gemensamt långvarigt historiskt och kulturellt arv.   

Att vara delaktig och ha inflytande i samhället är en självklar mänsklig 

rättighet och LoNM (2009:724) dikterar i 5 § att förvaltningsmyndigheterna ska 

ge sverigefinnarna möjlighet till reellt inflytande i de frågor som berör dem. Till 

exempel hur ekonomiska medel avsatta för minoritetspolitiska åtgärder ska 

användas. Systematiskt och regelbundet ordnade samråd är en förutsättning för 

detta arbete.  

Aktiviteter: 

 Stärk sverigefinnarnas inflytande genom att i samverkan med tydlig 

status skapa samsyn kring det lokala arbetet med nationella 

minoritetsfrågor 

 Ge den sverigefinska minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem 

 Ge den sverigefinska minoriteten möjlighet att vara delaktiga i 

utvecklingen av en vital och väl förankrad lokal minoritetspolitik 

 Bygg upp väl fungerande nätverk och skapa fysiska mötesplatser för att 

möjliggöra samverkan 

 Utveckla och stärk samverkan mellan fler aktörer – myndigheter, 

föreningsliv, kommuner och lokala aktörer 

Mång- och interkultur bidrar till attraktiva livsmiljöer 

Ett mång- och interkulturellt förhållningssätt bidrar till det sociala och kulturella 

livet i hela kommunen. Finsk kultur och det finska språket berikar vårt samhälle 

och gör det nyanserat och vitalt samtidigt som det är en del av det. Finska 

språket och kulturen och dess fortlevnad har stor betydelse för hundratusentals 

sverigefinnar, det bekräftar deras kulturella och språkliga identitet. 

Lagstiftningen är tydlig i § 4 LoNM: ”Det allmänna ska […] främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur”. För att skapa 

sammanhang och kontinuitet i det arbetet bör en person med huvudansvar för 

de kulturella insatserna knytas till arbetet med finskt förvaltningsområde.  

Aktiviteter: 

 Gävle kommun skapar en kultursamordnartjänst med fokus på finsk 

kultur 

 Skapa attraktiva gränsöverskridande och jämlika och centralt belägna 

fysiska mötesplatser med ett stimulerande utbud av information, språk 

och kultur 

 Utveckla utbudet och kvaliteten av kultur- och språkinsatser i förskola, 

grundskola, äldreomsorg och på kommunens kulturinstitutioner 

 Utveckla och skapa förutsättningar för service på det nationella 

minoritetsspråket finska med fokus på prioriterade målgrupper 

 Satsa på synlig skyltning på offentliga institutioner på minoritetsspråket 

– det genererar en stark känsla av tillhörighet 
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 Skapa möjligheter att nå ut till fler finskspråkiga medborgare i 

kommunen 

Ett levande och väl utvecklat minoritetsspråk stimulerar kompetens, 

innovationer och entreprenörskap 

I 14 § i Språklag (2009:600) framgår att: ”den som tillhör en nationell minoritet 

[ska] ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket”. 

Möjligheter till öppen och lättillgänglig utbildning i det nationella 

minoritetsspråket finska är framförallt nödvändigt för en revitalisering av 

språket så att detta hålls levande.  

Inom kommunal och landstingskommunal verksamhet ser man i en nära 

framtid bland annat att stora pensionsavgångar påverkar kvaliteten på många 

verksamheter som är i stort behov av personal med finska språkkunskaper.7 

Kommuner har redan idag en skyldighet enligt 5 kap. 6 § socialtjänstlagen 

(2001:453) att verka för att det finns finskspråkig personal inom äldreomsorgen.  

Tillgången till finskspråkig förskola bör också ses över och föräldrar bör ges 

tydlig information om möjligheten att våga välja finska för sina barn. Genom att 

utnyttja tillgången på modern teknik kan nya former av undervisningsformer på 

finska utvecklas för att främja en revitalisering av språket.  

En revitalisering av finska språket gynnar också företagsklimatet då det bland 

annat öppnar upp för nordiska samarbetsmöjligheter. I ett ekonomiskt 

samarbetsperspektiv ser man att en stark finsk kulturell och språklig närvaro i 

Sverige är en ekonomisk tillgång för vårt land. Genom att främja det finska 

språkets ställning i Sverige stimuleras det nära förhållandet mellan länderna. Ett 

levande finskt språk underlättar också ett fortsatt nära samarbete. 8  

Aktiviteter: 

 Bidra till att skapa en allmänt positiv attityd till utbildning och 

kompetensutveckling för att utveckla det finska språket och kulturen 

oavsett ålder 

 Utveckla verksamheter som stärker den sverigefinska minoritetens 

möjligheter att aktivt delta i kommunens utveckling av en levande 

nationell minoritetspolitik 

 Alla berörda förvaltningar och bolag ska ta fram kvalitetskriterier i sina 

verksamhetsplaner/policys i syfte att främja det finska språket och 

kulturen 

 Gävle kommun skapar rutiner för att rekrytera finskspråkig personal 

 Kommunen tar vara på engagemang och kompetens hos medarbetarna 

genom att använda kommunens finskspråkiga personal på ett optimalt 

sätt 

 Gävle kommun ska vid utlysning av tjänster ange att det är meriterande 

om den sökande behärskar finska språket i tal och gärna också i skrift9 

 Utveckla en välorganiserad utbytesverksamhet med vänorten Raumo för 

att främja den interna kompetensutvecklingen i syfte att säkra ett 

framtida rekryteringsbehov   

 

 

7 Sverigefinländarnas delegation; Hugo Valentin Centrum; Svenska kyrkan, 2013, Sverigefinnarna och finska 
språket – En analys av språkbevarande och strategiska vägval, sid. 26 
8 Rätten till mitt språk - Förstärkt minoritetsskydd (SOU 2005:40), sid. 338 ff 
9  Arbetet med finskt förvaltningsområde i Gävle kommun samt nationella minoriteter och minoritetsspråk (dnr 
11KS178-5), sid. 12 



KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR     5 

Stöd en utveckling av Gävle kommuns sverigefinnars stolthet över 

sitt ursprung och profilera Gävle kommun utåt som framgångsrikt 

finskt förvaltningsområde 

Gävle kommun ska aktivt verka för att innehållet i minoritetslagstiftningen hålls 

levande. Gävle kommun ska värna om och lyfta fram den sverigefinska 

minoritetens språk och kultur och ska också inrikta sina krafter på för att skapa 

nya och livskraftiga samverkansformer mellan förvaltningskommunerna i 

Gävleborg. 

Aktiviteter: 

 Satsa på ett Gävle där den sverigefinska minoritetens kunskaper och 

erfarenheter värderas och uppskattas  

 Stärk den sverigefinska minoritetens självbild och stolthet genom att 

lyfta fram alla tillgångar och goda arbeten som görs 

 Marknadsför och utveckla Gävle kommun som finskt 

förvaltningsområde och gör gävleborna delaktiga i att sprida detta 

budskap 

 Tydliggör Gävles kommuns roll som motor i den regionala nationella 

minoritetspolitiken för bättre samverkan mellan Gävleborgs 

förvaltningskommuner 

Uppföljning 

Det nationella minoritetsstrategiska programmet ska ligga som grund för Gävle 

kommuns årliga handlingsplan för finskt förvaltningsområde. Förutsättningen 

för att programmet förblir ett dynamiskt dokument och att de lagar om styr 

arbetet hålls levande är att programmet kontinuerligt följs upp. Den utökade 

samrådsgruppen ansvarar för uppföljning av dokumentet i samband med den 

årliga budget- och verksamhetsplaneringen. Revideringen av det nationella 

minoritetsstrategiska programmet kommer att ske var tredje år. 
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Dokument som styr Gävle kommuns nationella 
minoritetsstrategiska program 

 Arbetet med finskt förvaltningsområde i Gävle kommun samt nationella 

minoriteter och minoritetsspråk Gävle kommun (dnr 11KS178) 

 Gävle kommuns Vision 2025 

 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk  

 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010)  

 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011   

 Skollag (2010:800)  

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Språklag (2009:600) 


