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Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter
Ärende
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk utgör grunden i
minoritetspolitiken. Målen med den minoritetspolitiska strategin är att stärka
identiteten hos de nationella minoriteterna, stärka egenmakt och inflytande och få
aktiva medborgare.
Den 1 januari 2010 trädde en ny svensk lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i kraft. Med nationella minoriteter avses judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Länsstyrelsen i Stockholm leder tillsammans med
sametinget arbetet i hela landet.
Lagen innebär att ett grundskydd finns i hela landet för samtliga fem minoriteter.
Det ger rätt till information, skydd av kultur och språk samt delaktighet och
inflytande. Dessutom finns ett utökad skydd i förvaltningsområden där samer,
finnar och tornedalingar har en historisk förankring. 64 kommuner och 12
landsting/regioner ingår i ett eller flera förvaltningsområden.
Tidigare beredning
Kommunikationsenhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-02-07.
Yrkanden
Michaela Fletcher Sjöman (NI) yrkar bifall till kommunikationsenhetens
beslutsförslag innebärande att en samrådsgrupp inrättas under första halvåret 2013,
eventuella merkostnader för samrådsgruppen tas från statsbidraget för finskt
förvaltningsområde samt att Kommunstyrelsen utser Samrådgruppens ledamöter.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till kommunikationsenhetens
beslutsförslag samt lämnar ett tilläggsyrkande som innebär att samrådsgruppen får i
uppdrag att konkretisera vad Österåkers kommun vill åstadkomma med att vara ett
finskt förvaltningsråd
Propositionsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans
(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. En samrådsgrupp inrättas under första halvåret 2013.
Forts.
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2. Eventuella merkostnader för samrådsgruppen tas från statsbidraget för finskt
förvaltningsområde.
3. Kommunstyrelsen utser samrådgruppens ledamöter.

justerandes sign

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsen/kommunikationsenheten
Datum 2013-02-07
Dnr
KS 2013/83-119

Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter
Kommunstyrelsen inrättar en samrådsgrupp för att effektivisera, formalisera och säkerställa samråd
med minoriteterna.

Beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. En samrådsgrupp inrättas under första halvåret 2013.
2. Eventuella merkostnader för samrådsgruppen tas från statsbidraget för finskt
förvaltningsområde.
3. Kommunstyrelsen utser samrådgruppens ledamöter.

Bakgrund
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk utgör grunden i minoritetspolitiken. Målen med den
minoritetspolitiska strategin är att stärka identiteten hos de nationella minoriteterna, stärka egenmakt
och inflytande och få aktiva medborgare.
Den 1 januari 2010 trädde en ny svensk lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft.
Med nationella minoriteter avses judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Länsstyrelsen
i Stockholm leder tillsammans med sametinget arbetet i hela landet.
Lagen innebär att ett grundskydd finns i hela landet för samtliga fem minoriteter. Det ger rätt till
information, skydd av kultur och språk samt delaktighet och inflytande. Dessutom finns ett utökad
skydd i förvaltningsområden där samer, finnar och tornedalingar har en historisk förankring. 64
kommuner och 12 landsting/regioner ingår i ett eller flera förvaltningsområden.
Från januari 2010 ingår Österåkers kommun i förvaltningsområdet för finska. Där kan invånarna
exempelvis begära att få förskoleverksamhet eller äldreomsorg på finska, förutom det som ingår i
grundskyddet. Österåker får ett årligt statsbidrag via Länsstyrelsen 660 000 kr/år för merkostnader
för att vara med i finskt förvaltningsområde. Hur statsbidraget ska användas ska kommunen avgöra i
samråd med den berörda minoriteten.

Förvaltningens slutsatser
Efter tre års arbete med att samordna kommunens arbete som förvaltningsområde, ser vi ett stort
behov av att effektivisera, formalisera och säkerställa kommunens samrådsförfarande. Samråd
behöver ske via direktkontakter mellan minoritetsföreträdare, förtroendevalda och tjänstemän och i
mer strukturerad och enhetlig form. Vi behöver också säkerställa att olika gruppers behov lyfts på
liknande sätt. Statsbidraget för finskt förvaltningsområde behöver prioriteras efter behoven.

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax08-540 8I0 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se

Sida I av 2

0 Österåker
Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen inrättar en samrådsgrupp för att effektivisera, formalisera
och säkerställa samråd med minoriteterna. Detta skulle bättre motsvara lagens krav. Den bör bestå
av representanter från minoriteter, förtroendevalda och förvaltning.
Kommunikationsenheten/samordnaren administrerar samrådsgruppen.
Samrådsgruppens uppgifter:
• en rådgivande funktion
• informera
• en remissinstans till nämnderna
Samrådsgruppen ska få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen.
Samrådsgruppen ska lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå
förändringar som förbättrar för minoriteterna.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor
Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-13.
Handlingsplan för Kommunstyrelsen antagen i KS 2012-09-10.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk: (2009: 724)

Lea Vaattovaara
Samordnare finskt förvaltningsområde

Anna Carin Johansso,
Kommunikationsche
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Handlingsplan för Kommunstyrelsen, finskt förvaltningsområde
Österåkers kommun tillhör förvaltningsområdet för finska sedan januari 2010. Denna
handlingsplan utgår från Kommunfullmäktiges fyra mål för mandatperioden.
1. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.
2. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.
3. Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i
all kommunal service.
4. Ekonomi i balans.
Det som arbetet hittills har fokuserat på är information till allmänheten, kultur till alla och
service för barn och äldre, vilket stämmer väl överens med målen.
Planerade aktiviteter:
1. Samordna arbetet med finskt förvaltningsområde.
2. Aktivt fråga efter och bevaka behoven hos invånarna, och samråda med
intresseorganisationer samt övriga intressenter, om vilken information och service som
behövs.
3. Informera internt och externt. Utöka informationen på finska om kommunens service
på hemsidan m.m.
4. Sträva efter att ge service så snart som möjligt till kunden på finska
Det finns många medarbetare inom kommunen som kan prata finska och som annan
personal kan hänvisa till. Alla behöver lära sig vilka de är och hur man kopplar samtal.
5. Se minoritetsspråken som en merit vid anställning, när det är relevant för arbetets
innehåll. Anställande chef ska ta hänsyn till behovet av kunskaper i minoritetsspråk
vid anställning.
6. Vid upphandlingar och beställningar, ta hänsyn till behovet av service och/eller
kulturutbud på finska i verksamheten och vid behov ställa krav på detta.
7. Se till att specialriktade statsbidrag för minoriteter används till avsett ändamål, t ex till
modersmålsundervisning i skolan.

