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1 Finskt förvaltningsområde 
Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sve-
rige sedan januari 2010. Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärktes. Kommunerna blev då t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska ar-
bete. 

Lagen beskriver vilka rättigheter som de nationella minoriteterna har i hela landet och inom de spe-
ciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och 
andra myndigheter i Sverige är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är 
också skyldiga att skydda de nationella minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns 
och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndig-
heter skyldiga att ge de nationella minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. 

Ungefär 7,6 % av Skövde kommuns invånare, c:a 4 248 personer, har sverigefinsk härkomst om 
första, andra och tredje generationen räknas, enligt SCB:s statistik till och med 31 december 2018. 

Skövde kommun ingår från och med 1 januari 2012 i förvaltningsområdet för det finska språket och 
därför har den sverigefinska minoriteten i Skövde särskilda rättigheter.  

Dessa rättigheter innebär bland annat att: 

• enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i 
enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare 

• myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på finska samt att på begäran ge en skriftlig 
översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där 
servicen ges på finska 

• kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldreomsorg och förskoleversksamhet, 
helt eller till väsentlig del på finska, om någon i förvaltningsområdet önskar detta  

Under år 2019 antog Skövde kommun mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Skövde i 
samråd med sverigefinska referensgruppen i Skövde. Dessa mål och riktlinjer antogs av kommunsty-
relsen den 14 oktober 2019 och har diarienummer Dnr KS2019.0281. 

1.1 Referensgrupp 
Referensgruppen består av utsedda representanter från externa organisationer som berörs av förvalt-
ningsområdet, exempelvis Skövde Finska Förening, Pensionärsföreningen Vipinä, Svenska kyrkans 
finskspråkiga församlingsverksamhet i Skövde, Finnservice AB, Finlandiahemsföreningen, föräldrar 
till barn i förskole- och skolåldern, Träffpunkt Finnhovi, Axevalla Folkhögskola och Sverigefinska 
Synskadeförbundet. 

Samordnaren för finskt förvaltningsområde deltar såsom tjänsteperson på referensgruppens möten.  

Protokoll ska skrivas från referensgruppens möten och protokollet översätts till finska om någon be-
gär det. 
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På referensgruppens sammanträden diskuteras och fattas beslut om ärenden gällande finskt förvalt-
ningsområde, exempelvis gällande ansökningar om anslag upp till 30 000 kr. Vid oenighet eller om 
det ansökta beloppet är högre, går ärendet vidare till styrgruppen för beslut. Ordförande i styrgrup-
pen kan fatta beslut om belopp upp till 30 000 kr efter samråd med samordnaren för finskt förvalt-
ningsområde och ordförande i referensgruppen, om det är lång tid kvar till nästa möte och ett beslut 
behöver fattas tidigare.  

1.2 Styrgrupp 
Styrgruppens uppgift är att följa upp arbetet så att intentionerna i lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk (SFS 2009:724) följs. 

Referensgruppen utser fem representanter ur referensgruppen som väljs in i styrgruppen. Represen-
tanterna väljs för en period av fyra år.  

Styrgruppens ordförande utses av kommunstyrelsen och bör vara ett kommunalråd.  

I styrgruppen ingår också tjänstepersoner från sektor vård och omsorg, sektor barn och utbildning 
samt sektor medborgare och samhällsutveckling. Tjänstepersoner har inte rösträtt på styrgruppens 
möten. 
 
Samordnaren för finskt förvaltningsområde deltar såsom tjänsteperson på möten och är styrgrup-
pens sekreterare. Samordnaren skickar ut möteskallelse efter avstämning med styrgruppens ordfö-
rande och ansvarar för att protokollet från styrgruppens möten diarieförs och översätts till finska om 
någon begär det. Protokollen ska finnas tillgängliga på Skövde kommuns webbsida i minst ett år. 
 
Möteskallelsen och den preliminära dagordningen skickas ut senast en vecka innan mötet. Styrgrup-
pens protokoll ska justeras av ordförande i styrgruppen samt ordförande i referensgruppen eller an-
nan medlem ur referensgruppen, om ordföranden är frånvarande. 

Styrgruppen sammanträder 4 gånger om året. 

1.2.1 Styrgruppens uppdrag 
 

På styrgruppens sammanträden diskuteras och fattas beslut om ärenden gällande finskt förvaltnings-
område, exempelvis om verksamhetsplan och budget. Styrgruppen ska säkerställa att det statsbidrag 
som Skövde kommun får för finskt förvaltningsområde används på det sätt som det är avsett för. 
Statsbidraget ska användas i samråd med den sverigefinska minoriteten (SFS 2009:724, § 5). 

Möjliga användningsområden är bland annat: 

• dialog och samråd med minoriteter 
• kartläggning 
• informationsinsatser och översättningar 
• organisationsöversyn och förändringar 
• kultur- och språkinsatser 
• synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, t ex skyltning 
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• initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material 
• del av personalkostnader 
• handlingsplan 

Eventuellt överskott från föregående års medel ska överföras till nästkommande år, då avdrag för fö-
regående års eventuella överskott görs vid tilldelning av statsbidraget. 

1.3 Ersättning 
Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt arvodesbestämmelserna utgår 
till ledamöter i referensgrupp och styrgrupp för Finskt förvaltningsområde i Skövde. 
Finansiering sker genom statsbidraget som erhålls för förvaltningsområdet. 


	1 Finskt förvaltningsområde
	1.1 Referensgrupp
	1.2 Styrgrupp
	1.2.1 Styrgruppens uppdrag

	1.3 Ersättning


