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Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 20 maj 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023, i enlighet 
med bilaga 19 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
avslag på tilläggsyrkande från S den 12 juni 2020. 

Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S den 12 juni 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från S röstade 
Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall.  

Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med ordförandens utslagsröst att avslå tilläggsyrkandet från S. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för avslag på tilläggsyrkandet från S. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2020 nr 163 
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Representanterna från MP och V antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 16 juni 2020. 

 
Göteborg den 17 juni 2020  
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Göteborgs stads plan för 
arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-
2023 
 

Vi rödgrönrosa är mycket glada att arbetet för nationella minoritetsfrågor kan få mer fart 
och planen komma på plats.  

Vi har valt att stötta tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna. Det är mycket viktigt att 
inse att minoritetsgrupperna i Göteborg inte är homogena, och staden måste ha en strävan 
att samverka med en bredd av individer inom minoriteterna, inte några få individer eller 
grupper. Delaktighet och inflytande är en rättighet, och vi rödgrönrosa önskar att fler och 
fler individer från minoriteterna, med olika bakgrund, ska vilja bidra i stadens arbete för 
fortlevnaden av språk och kultur. En djupare kunskap om personers levnadsförhållanden 
kan göra det lättare att se omfattningen av diskriminering och rasism och dessutom 
underlätta att nå ut till fler i minoriteterna. 

Det är dock viktigt att staden går försiktigt fram. Flera av de nationella 
minoritetsgrupperna har utsatts för övervakning och övergrepp av det offentliga under 
lång tid, både genom historien och i modern tid. Vi rödgrönrosa vill att Göteborg ska vara 
en trygg plats, och att alla, även den som tillhör en utsatt grupp ska kunna känna tillit till 
kommunen. Alla eventuella kartläggningar som sker måste göras i nära samverkan med 
minoritetsgrupperna, och alltid med utgångspunkt att stärka inflytandet, inte tvärtom. Vi 
stödjer därför socialdemokraternas yrkande och delar deras strävan, men önskar också att 
uppdraget inte genomförs till varje pris utan att lyhördhet visas mot minoritetsgrupperna 
och deras inställning i frågan. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2020-06-16 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
2.1.4, 2.1.5 
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Yrkande angående – Göteborgs Stads plan för 
arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–
2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023, i 
enlighet med bilaga 19 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  
 

2. I Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023 ska 
socioekonomiska faktorer som påverkar den sverigefinska minoriteten, 
användandet av det finska språket och den sverigefinska kulturen analyseras. 

I kommunstyrelsen:  

3. Uppdraget från kommunstyrelsen 2018-11-07 § 847 till stadsledningskontoret att 
revidera Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde i nära 
samverkan med berörda förvaltningar och de nationella minoriteterna förklaras 
fullgjort.  

Yrkandet 
Att den sverigefinska minoriteten och de som använder finska inte är en homogen grupp 
utan består av individer med olika bakgrund och med överlappande identiteter är något 
som stadens fortsatta minoritetspolitiska arbete bör fästa större vikt vid. 

Framförallt handlar det om att materiella skillnader i livsvillkor mellan människor ger 
olika förutsättningar till delaktighet och inflytande. Ett socioekonomiskt perspektiv kan 
tydliggöra ojämlikhet och ge staden en bättre utgångspunkt att fatta beslut som skulle 
stärka minoritetsgruppens ställning, användandet av det finska språket och den 
sverigefinska kulturen.  

Faktorer som bör ligga till grund för en sådan analys är exempelvis utbildning, arbete, 
inkomst och bostadsförhållanden. För att motverka diskriminering och åstadkomma en 
mer rättvis fördelning av resurser behövs mer kunskap om minoritetens livsvillkor i 
Göteborg idag.  

Stadens arbete för minoritetsrättigheter ska säkerställa inflytande, delaktighet och rätten 
till det egna språket och kulturen. En förutsättning för att lyckas med det är konkreta 
insatser för ökad likvärdighet. Utan krav på omfördelning av materiella resurser riskerar 
arbetet att stanna vid tom symbolpolitik. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2020-06-12 
 

Socialdemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.5 
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Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023, i enlighet 
med bilaga 19 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

I kommunstyrelsen: 

Uppdraget från kommunstyrelsen 2018-11-07 § 847 till stadsledningskontoret att revidera 
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde i nära samverkan med 
berörda förvaltningar och de nationella minoriteterna förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2020-01-15 § 30 samt tilläggsyrkande från V och MP har planen 
skickats på remiss. Synpunkter har inkommit från totalt 14 remissinstanser, 11 nämnder 
och 3 kommunstyrelsens råd. Samtliga nämnder i Göteborgs Stad som har svarat 
tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsens råd har svarat utifrån minoritetsperspektiv.  

Göteborgs Stads plan för finskt förvaltningsområde utgår från de rättigheter som 
individer som tillhör den sverigefinska minoriteten eller använder det finska språket har 
och anger vad kommunen behöver göra för att kunna tillgodose dessa rättigheter. Planen 
har sin utgångspunkt i den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och 
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter såväl som lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Tillsammans med Göteborgs Stads plan för arbete med 
nationella minoritetsfrågor bidrar planen till det övergripande målet att ge skydd för de 
nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de nationella 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Det övergripande målet i planen är i linje med 
det nationella minoritetspolitiska målet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontorets bedömning är att planens mål och insatser kan finansieras inom 
ansvariga nämnders ordinarie budget. Insatserna i planen avser att säkerställa att staden 
följer vad som anges i internationella konventioner och nationell lagstiftning för att kunna 
tillgodose invånarnas rättigheter. I vissa fall initierar planens insatser en förändring i 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-05-20 
Diarienummer 1223/19 
 

Handläggare  
Veera Säisä 
Telefon: 031-368 02 18 
E-post: veera.saisa@stadshuset.goteborg.se  
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stadens arbetssätt för att kunna möta framtidens behov. Varje nämnd hanterar arbetet i 
den ordinarie ekonomiska planerings-, budget- och uppföljningsprocessen. 

Ansvariga nämnder under remissförfarandet bedömer samstämmigt att planen i stort sätt 
kan finansieras inom nämndernas ordinarie budget. Centrala resurser efterfrågas främst 
för att kunna finansiera kompetensutveckling och utbildningsinsatser till stadens chefer 
och medarbetare. Ökade kostnader uppstår även med rikare kulturutbud. Vissa 
stadenövergripande utbildningar täcks in i planen som en del av stadsledningskontorets 
ansvar för övergripande stöd och samordning vilket hanteras inom budget. 
Stadsledningskontoret hanterar och förmedlar även ett riktat statsbidrag för finskt 
förvaltningsområde på 2,64mkr som är till för att anpassa stadens verksamheter till finskt 
förvaltningsområde. Insatser kopplade till språk och kultur, äldreomsorg, förskola och 
skola samt kommunikation kan finansieras delvis med statsbidraget.    

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Minoritetsrättigheter är till för att skapa ett mer likvärdigt samhälle där individens 
språkliga och kulturella rättigheter respekteras, skyddas och främjas. Rätten till sitt eget 
språk och sin egen kultur är del av de mänskliga rättigheterna och en förutsättning för ett 
gott liv och bättre livskvalitet. Det finska språket har funnits i Sverige sedan före svensk 
statsbildning på 1100-1200-talen och den sverigefinska kulturen är del av det svenska och 
europeiska kulturarvet. Planen för finskt förvaltningsområde bidrar till Göteborgs Stads 
målsättning för att skydda och främja användandet av det finska språket och den 
sverigefinska kulturen i landet samt den språkliga och kulturella mångfalden i Sverige 
och i Europa. 

Planen har riktade insatser för de mest sårbara individer och grupper i samhället. 
Barnperspektivet och barnkonventionen speglas i planens målsättningar och insatser som 
särskilt betonar barn och ungas rätt till sitt minoritetsspråk och flerkulturella identitet.  
Planen förstärker också barn och ungas möjligheter till inflyttade och delaktighet. Äldre 
personer tillhörandes den sverigefinska minoriteten har särskilda språkliga och kulturella 
rättigheter inom vård och omsorg vilket planens insatser lyfter. Forskningen visar att 
tillgång till ett kulturliv bidrar till en förbättrad hälsa och livskvalitet samt förebygger 
social isolering och marginalisering.  

Planens övergripande mål följer det nationella minoritetspolitiska målet vilket ger skydd 
för de nationella minoriteterna, stärker deras möjligheter till inflytande och stödjer de 
nationella minoritetsspråken så att de hålls levande. Göteborgs Stad är del av finskt 
förvaltningsområde sedan 2011 och behöver en plan för att kunna tillgodose de 
rättigheterna kopplade till förvaltningsområdet. Planen som bidrar till att den 
sverigefinska minoritetens språkliga och kulturella rättigheter säkerställs har stor 
betydelse för individer som tillhör den sverigefinska minoriteten. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (10) 
   
   

Samverkan 

Information och partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna 2020-05-14. 

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-15 § 30 samt tilläggsyrkande från V 

och MP 
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-11-07 § 847  
3. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2020-03-17, § 34 
4. Social resursnämnds handlingar 2020-03-18 § 70 
5. SDN Östra Göteborgs handlingar 2020-03-24 §86 
6. SDN Centrums handlingar 2020-03-24 § 58 
7. SDN Lundbys handlingar 2020-03-17 §70 
8. Grundskolenämnden 2020-03-18 § 61 
9. Nämnden för konsument- och medborgarservice 2020-03-25 § 18 
10. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings handlingar 2020-03-17 § 43 
11. Kulturnämndens handlingar 2020-03-23 § 67 
12. Utbildningsnämndens handlingar 2020-03-17 § 57 
13. Förskolenämndens handlingar 2020-03-25 § 65 
14. Ungdomsfullmäktiges handlingar  
15. Göteborgs Stads HBTQ-råds handlingar 
16. Göteborgs Stads Pensionärsråds handlingar 2020-03-26 § 20 
17. Göteborgs Stads sverigefinska råds handlingar  
18. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer yttrande 
19. Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-

2023 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads 
plan för finskt förvaltningsområde tillsammans med planen för nationella 
minoritetsfrågor 2018-11-07 § 847 samt yrkande S, V, och MP (dnr 0361/18). 
Stadsledningskontoret har tagit fram en ny plan för finskt förvaltningsområde i nära 
samverkan med berörda förvaltningar och representanter från Göteborgs Stads 
sverigefinska råd. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-01-15 § 31 samt yrkande S, V, 
och MP skickades planen på remiss.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet från 2011-02-01. Att ingå i 
ett förvaltningsområde för finska betyder att staden ger det finska språket och den 
sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk (2009:724). Med anledning av kommunstyrelsens beslut 2011-04-06, 
§ 211 har en plan antagits för Göteborgs Stads arbete med det finska förvaltningsområdet 
(se ärende dnr 1033/13). Samtidigt har en plan antagits för Göteborgs Stads arbete med 
nationella minoritetsfrågor gällande minoriteterna judar, romer, samer, tornedalingar och 
sverigefinnar. Syftet med de två planerna är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna 
samt att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till internationella konventioner och 
nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de nationella minoriteternas rättigheter. 

Uppdrag och behovsbeskrivning 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018 att utvärdera 
Göteborgs Stads planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor. 
Planerna var inte tidsatta och hade gällt över fem år. Enligt utvärderingen hade planerna 
inte fått de genomslag i ansvariga nämnder och styrelser för att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter. 

Samtidigt har lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) reviderats 
från 2019-01-01, vilket har lett till att stadens skyldigheter gentemot de nationella 
minoriteternas rättigheter har förstärkts och blivit ännu tydligare. Till exempel är alla 
kommuner i Sverige från och med 2019-01-01 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Inom förvaltningsområden har bland annat rätten till förskola 
och annan pedagogisk verksamhet samt rätten till äldreomsorg på finska stärkts. 

Till följd gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs 
Stads planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor 2018-11-07 § 
847 (dnr 0361/18). Arbetet skulle ske i nära samverkan med berörda förvaltningar och de 
nationella minoriteterna. 

Revideringsprocess 
Stadsledningskontoret har tagit fram de nya planerna för finskt förvaltningsområde och 
nationella minoritetsfrågor samtidigt i en medskapande process där de nationella 
minoriteternas olika behov inom stadens tas tillvara. Planerna har reviderats i nära 
samarbete med stadens arbetsgrupp som består av representanter från ansvariga 
förvaltningar samt nationella minoriteternas referensgrupp som består av representanter 
för sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer. 
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Den tidigare handlingsplanen för finskt förvaltningsområde hade åtta delmål och 23 
insatser. Den nya planen har fem delmål och 18 insatser. En central del i revideringen var 
att tydliggöra kommunens ansvar för frågorna och göra planen mer tillgänglig och tydlig 
genom att prioritera insatser där staden behöver stärka sitt arbete för att efterleva lagens 
förstärkta krav inom stadens grunduppdrag. De förstärkta kraven i minoritetslagen 
(2009:724) tydliggör bland annat att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Kommunen är också ovillkorligt skyldig att informera om 
minoriteternas rättigheter inom de kärnverksamheter där språkliga och kulturella 
rättigheter ska tillgodoses och ge muntligt och skriftligt svar på finska i enskilda ärenden 
där kommunen är beslutsfattare. Att särskilt beakta barns och ungas möjligheter till 
inflytande i frågor som berör dem har stärkts såsom rätten till äldreomsorg på finska. 
Kommunen ska också verka för att det finns personal som behärskar det finska språket. 

Enligt framtagen tidplan för revideringsprocessen har samråd och dialog förts med den 
sverigefinska minoriteten och berörda förvaltningar i staden vid flera tillfällen under 
hösten 2019. 

Tidplan 
2019-08-20 Uppstart med referensgrupp för nationella minoriteterna 
2019-08-27 Uppstart stadens arbetsgrupp 
2019-09-4 Workshop med referensgrupp för nationella minoriteterna 
2019-09-16 Samråd, nationella minoriteterna 
2019-09-23 Samråd, sverigefinska rådet 
2019-09-24 Workshop med nationella minoriteterna och stadens förvaltningar 
2019-10-16 Utskick utkast 1 till berörda förvaltningar och råd 
2019-10-23 Workshop med nationella minoriteterna 
2019-10-23 Workshop med stadens förvaltningar 
2019-10-20 Samråd, sverigefinskt öppet möte 
2019-11-12 Utskick utkast 2 till sverigefinska rådet 
2019-12-02 Samråd, sverigefinska rådet 

2020-01-15 Beslutade kommunstyrelsen att remittera planen till ansvariga nämnder och 
kommunstyrelsens råd samt Ungdomsfullmäktige och organisationen sverigefinska 
pensionärer.  

Remissförfarandet 
Planen för finskt förvaltningsområde skickads ut på remiss 2020-02-15 efter 
kommunstyrelsens beslut för att förankra planen ytterligare och få in synpunkter på 
planens föreslagna delmål och insatser.  

Nedan följer en tabell med remissversionens formulerade delmål och insatser. Det 
övergripande målet i remissversionen löd: Göteborgs Stad ger skydd för de nationella 
minoriteterna, stärker deras möjligheter till inflytande och stödjer de nationella 
minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Göteborgs Stad plan för arbete med finskt förvaltningsområde, ursprungliga delmål och insatser 

Delmål (5) Insatser (17) 
1. Göteborgs Stad 

informerar och 
kommunicerar aktivt 

I. Information om finskt förvaltningsområde och 
verksamhetens ansvar ska finnas tillgänglig och vara 
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på svenska såväl som 
på finska i ärenden 
med anknytning till 
förvaltningsområdet. 

integrerad i extern och intern kommunikation inom 
ansvariga nämnders verksamheter 

II. Samla och förmedla kunskapsstöd och 
informationsmaterial till stadens verksamheter om finskt 
förvaltningsområde 

III. Utbilda och rekrytera personal med kompetens i det 
finska språket och i den sverigefinska kulturen 

2. Göteborgs Stad ger 
tillgång till service, 
vård och omsorg för 
äldre både på finska 
och svenska genom att 
stödja äldres 
sverigefinska kulturella 
identitet. 

I. Kartlägga intresse av service, vård och omsorg på finsk 
äldreomsorg i samverkan med den sverigefinska 
minoriteten 

II. Rekrytera och försörja vård- och omsorgspersonal med 
språklig och kulturell kompetens  

III. Ge individer inom hemtjänsten möjlighet att använda 
finska med omsorgspersonalen 

3. Göteborgs Stad 
uppmärksammar och 
stärker den 
sverigefinska kulturen 
som en del av det 
svenska samhället. 

I. Varje år ska sverigefinska dagen firas och former för 
firande ska ske i samråd med minoriteten 

II. Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken 
ska förstärka sitt utbud av finsk och sverigefinsk 
litteratur, tidskrifter och annan media både på finska och 
svenska 

III. Rekrytera, säkra och underhålla personal med 
sverigefinsk språklig och kulturell kompetens 

4. Göteborgs Stad 
erbjuder tvåspråkig 
undervisning i 
grundskolan. 
Göteborgs Stad ger 
tillgång till förskola där 
hela eller en väsentlig 
del av utbildningen 
bedrivs på finska. 

I. Kartlägga behovet för undervisning på finska 
II. Erbjuda modersmålsundervisning i finska både som 

språkval och utanför timplanebunden tid 
III. Erbjuda tvåspråkig utbildning 
IV. Tillhandahålla tvåspråkig/finskspråkig 

undervisningsmaterial  
V. Rekrytera, säkra och underhålla personal med språklig 

och kulturell kompetens  

 
5. Göteborgs Stad har 

systematiska och 
utvecklade former för 
samråd som ger 
inflytande i 
beslutsprocessen. 

I. Det är en rutin att samråda med den sverigefinska 
minoriteten i så tidigt skede som möjligt i myndighetens 
beslutsprocess 

II. Utveckla nya former för att samråda med barn och 
ungdomar utifrån deras förutsättningar, ålder och 
mognad 

III. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads samråd med 
den sverigefinska minoriteten (2014) i samråd med 
Göteborgs Stads sverigefinska råd 

 

Stadsledningskontoret önskade remissvar utifrån följande frågor: 

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i 
planen? Om ja vilka och motivera varför.  
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2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om 
ja föreslå vilka och motivera varför. 

3. Ger målsättningen, delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att 
nå planens mål? Om inte, vad saknas? 

Stadsledningskontoret ville även inhämta ansvariga nämnders bedömning av de 
ekonomiska konsekvenserna för arbetet.  

Yttrande från nämnder skulle vara nämndbehandlat och tydligt uttrycka om nämnden 
tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslaget. Yttrande från kommunstyrelsens 
råd, Ungdomsfullmäktige och organisationer i det civila samhället hade möjlighet att lyfta 
minoritetens eller intressegruppens synpunkter på förslaget. Sista svarsdatum var 
2020-03-31. 

Sammanfattning av remissvar 
Synpunkter har inkommit från totalt 14 remissinstanser: 11 nämnder och 3 
kommunstyrelsens råd. Handlingar finns under Dnr 1223/19. Samtliga nämnder i 
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget och anser att det är viktigt att förstärka stadens arbete 
med finskt förvaltningsområde och de rättigheterna kopplade till minoritetslagen. 
Kommunstyrelsens råd har svarat utifrån minoritetsperspektiv: Rådet för den nationella 
minoriteten romer tillstyrker förslaget medan Göteborgs Stads sverigefinska råd föreslår 
återremiss alternativt avstyrker förslaget. Pensionärsrådet har lämnat sitt yrkande men 
deras ställning framgår inte i svaret. HBTQ-rådet, Ungdomsfullmäktige och 
organisationen Sverigefinska pensionärer har inte lämnat in sina synpunkter.  

Göteborgs Stads sverigefinska råd rekommenderar att kommunstyrelsen återremitterar 
eller avslår förslaget eftersom inte alla minoritetens synpunkter har arbetats in i 
remissversionen. Sverigefinska rådets minoritetsmedlemmar anser att planen ska bland 
annat innehålla budgetplanering och ekonomiska ramarna för de planerande 
förändringarna, sanktioner för att inte följa minoritetslagens krav och en långsiktig plan 
för att revitalisera det finska språket i Göteborg. 

Nedan finns en översikt på yttranden och ställningstaganden i tabellform från de 
remittenterna som inkommit med svar.  

Göteborgs Stad plan för arbete med finskt förvaltningsområde, yttranden 

 SDN Facknämnder KS råd, 
Ungdomsfullmäktige 

Civilsamhällets 
organisationer 

Yttranden 
inkommit 
från 

Samtliga 
(3) 

Samtliga (8) 3 av 5 Inga (0) 
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Tillstyrker Centrum 

Lundby 

Östra 
Göteborg 

Grundskolenämnden 
Förskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbetsmarknad- 
och vuxenutbildning 
Nämnden för konsument- och 
medborgarservice 
Social resursnämnd 

Rådet för den nationella 
minoriteten romer 

 

Avstyrker   Göteborgs Stads 
sverigefinska råd 

 

Framgår ej, 
ej besvarat 

  Ungdomsfullmäktige 
HBTQ-råd 
Pensionärsrådet 

Organisationen 
sverigefinska 
pensionärer (SFP 
+ SEKL) 

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Nedan följer en sammanfattning av de förbättringsförslag som remittenterna uttrycker, 
stadsledningskontorets bedömning samt ändringar utifrån remissvar. 

Övergripande mål 
Planen för finskt förvaltningsområde följer samma övergripande mål som Göteborgs 
Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor vilken håller på att revideras 
samtidigt. Nämnder önskar att målformuleringen förkortas och att den ligger mer i linje 
med det nationella minoritetspolitiska målet. Stadsledningskontoret instämmer med 
förslaget. 

Delmål och nulägesanalys 
Samtliga nämnder i Göteborgs Stad tillstyrker planens fem delmål och det kom ett förslag 
att lägga till ett sjätte delmål inriktad för att motverka diskriminering och fördomar mot 
sverigefinnar. Stadsledningskontorets bedömning är att minoriteten sverigefinnar ingår i 
planen för nationella minoritetsfrågor och diskrimineringsfrågor mot sverigefinnar 
hanteras främst in i den gemensamma planen för nationella minoriteter. Förslaget har 
ytterligare integrerats in i planens delmål 1 (information- och utbildningsinsatser) och 3 
(motverka fördomar och diskriminering genom kulturen). Inga förändringar behöver 
göras i planens fem delmål. 

Ett antal revideringar har gjorts i planens nulägesanalys under varje delmål för att göra 
innehållet mer tydligt och för att öka läsbarhet. Nulägesanalysen anses viktig av 
remittenterna i och med att den ger ökad stöd och en sammanställning över nuläget.  

Insatser 
Varje remittent kommenterade huvudsakligen de insatser som ligger under sitt 
ansvarsområde och alla synpunkter och kommentarer har tagits hänsyn till i planens 
ansvarsuppdelning. Samtliga nämnder anser att inga insatser bör strykas. Utifrån de 
förslag som har kommit från ansvariga nämnder har stadsledningskontoret lagt till en ny 
insats gällande integrering av sverigefinsk kultur in i Göteborgs Stads kulturprogram. 
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Utbildningsinsatser och insatsen kopplad till hemtjänst har förtydligats samt 
barnperspektivet förstärkts i förslaget, se tabellen nedanför om de reviderade insatser.  

Utifrån de remissvar som inkommit föreslår stadsledningskontoret i tabellen nedan 
följande delmål och insatser. Revideringar i fet stil.  

Göteborgs Stad plan för arbete med finskt förvaltningsområde, reviderade insatser 

Delmål (5) Insatser (18) 
1. Göteborgs Stad 

informerar och 
kommunicerar aktivt 
på svenska såväl som 
på finska i ärenden 
med anknytning till 
förvaltningsområdet. 

a. Information om finskt förvaltningsområde och verksamhetens ansvar 
finns tillgänglig och är integrerad i extern och intern kommunikation 
inom ansvariga nämnders verksamheter. 

b. Samla och förmedla kunskapsstöd och informationsmaterial till stadens 
verksamheter om minoritetslagen och finskt förvaltningsområde. 

c. Utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska språket och 
i den sverigefinska kulturen. 

2. Göteborgs Stad ger 
tillgång till service, 
vård och omsorg för 
äldre både på finska 
och svenska genom att 
stödja äldres 
sverigefinska kulturella 
identitet. 

a. Kartlägga intresse av service, vård och omsorg på finsk äldreomsorg i 
samverkan med den sverigefinska minoriteten. 

b. Rekrytera och försörja vård- och omsorgspersonal med finsk språklig 
och kulturell kompetens. 

c. Utveckla och koordinera hemtjänsten så att individer kan använda 
finska med omsorgspersonalen. 

3. Göteborgs Stad 
uppmärksammar och 
stärker den 
sverigefinska kulturen 
som en del av det 
svenska samhället. 

a. Den sverigefinska kulturen framhävs i Göteborgs Stads 
kulturprogram. 

b. Den sverigefinska kulturen uppmärksammas i stadens 
verksamheter. Sverigefinsk barnkultur ges extra fokus. 

c. Fördomar och diskriminering av sverigefinnar motverkas genom 
kulturen. 

d. Personal med finsk språklig och kulturell kompetens rekryteras och 
utbildas. 

4. Göteborgs Stad 
erbjuder tvåspråkig 
undervisning i 
grundskolan. 
Göteborgs Stad ger 
tillgång till förskola där 
hela eller en väsentlig 
del av utbildningen 
bedrivs på finska. 

a. Kartlägga behovet för finsk förskoleverksamhet och tvåspråkig 
undervisning i skolan. 

b. Erbjuda modersmålsundervisning i finska både som språkval och 
utanför timplanebunden tid. 

c. Erbjuda tvåspråkig utbildning. 
d. Tillhandahålla tvåspråkig/finskspråkig undervisningsmaterial. 
e. Rekrytera, säkra och underhålla personal med språklig och kulturell 

kompetens. 

 
5. Göteborgs Stad har 

systematiska och 
utvecklade former för 
samråd som ger 
inflytande i 
beslutsprocessen. 

a. Samråd med den sverigefinska minoriteten sker genom en 
strukturerad dialog och i ett tidigt skede. 

b. Staden förstärker och utvecklar nya former för att samråda med barn 
och ungdomar utifrån deras förutsättningar, ålder och mognad. 

c. Reglemente för Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska 
minoriteten (2014) ska revideras i nära samverkan med Göteborgs 
Stads sverigefinska råd. 
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Stöd, samordning och implementering 
Flera remittenterna upplever att de behöver mer stöd för att kunna tillgodose den 
förstärkta minoritetslagens krav. Nämnder efterfrågar centralt metodstöd och samordning 
i staden samt centralisering av funktionerna som har stödjande och samordnande roll. 
Ansvariga nämnder anser det viktigt att behålla stödresurser med särskild kompetens 
inom mänskliga rättigheter även i den nya nämndorganisationen så att nationella 
minoritetsfrågorna inte tappar fart eller försvinner. 

Stadsledningskontorets bedömning är att stadens arbete med finskt förvaltningsområde 
och minoritetslagen kommer att förstärks och blir lättare att samordna i och med den nya 
nämndorganisationen. Både stadenövergripande och verksamhetsnära roller är fortsatt 
viktiga för verksamhetsutveckling och stöd. Stadsledningskontoret hanterar och 
förmedlar därutöver ett riktat statsbidrag för stadens arbete med finskt 
förvaltningsområde och anser att en effektiv resurstilldelning krävs tät dialog och 
samarbete med ansvariga nämnder. Information om hur stadens nya fackförvaltningar kan 
ta del av statsbidraget kommer att tydliggöras och tillgängliggöras. 

Flera remittenterna anser att implementering av insatser bör ske utifrån ett normkritiskt 
arbetssätt där minoritetens bredd och rätt till självidentifikation beaktas. 
Stadsledningskontoret instämmer med förslaget och har kontrollerat planens 
beskrivningar och formuleringar. 

Uppföljning 
Ansvariga nämnder har framfört inga synpunkter gällande uppföljning och den sker först 
och främst inom ansvariga nämnders egna uppföljningssystem. Ett förväntat resultat har 
lagts till vid varje insats för att systematisera uppföljningen och för att skapa en mer 
jämlik stad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Se stadsledningskontorets bedömning under ekonomiska konsekvenser i föreliggande 
tjänsteutlåtande. 

Övrigt 
Mindre revideringar har gjorts i planen för att underlätta läsandet. Dessa revideringar har 
dock inte ändrat planens innehåll. Sverigefinska rådets synpunkter har integrerats in i 
planens utgångspunkter, nulägesanalys och förväntat resultat i syfte att förstärka 
minoritetsperspektivet. 

Stadsledningskontoret föreslår att den reviderade planen för finskt förvaltningsområde 
antas. 

 

 

 

 

Kristina Liljedahl Scheel  

HR-direktör  

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Remittering av Göteborgs Stads plan för 
arbete med finskt förvaltningsområde 2020-
2023 

§ 30, 1223/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V och MP: 

Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde i enlighet med 

bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till de nämnder, råd som 

stadsledningskontoret föreslår i bilaga 3 med tillägg enligt yrkande från V och MP 

den 10 januari 2020 för yttrande senast 2020-03-31. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2019. 

Tilläggsyrkande från V och MP den 10 januari 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Remissinstanser genom stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2020-02-06 

 

Vid protokollet 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Yrkande angående – Remittering av 
Göteborgs Stads plan för arbete med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Lägga till Social resursnämnd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt organisationen 
Sverigefinska pensionärer som remissinstanser.  

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2020-01-10 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
 2.2.6 
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Redovisning av uppdrag att utvärdera 
Göteborgs Stads handlingsplaner för 
nationella minoritetsfrågor  

§ 847, 0361/18 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag och yrkande från S, MP och V: 

1. Uppdraget att utvärdera Göteborgs Stads handlingsplaner för nationella 

minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde, givet i budget 2018, förklaras 

fullgjort. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, med anledning av ny lagstiftning från 2019, 

redovisa beredskap och eventuella behov av insatser gällande kunskap och 

implementering. Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda förvaltningar och 

redovisas snarast.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att revidera handlingsplanerna för nationella 

minoritetsfrågor och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på upplägg i 

enlighet med vad som framgår av yrkandet från S, MP och V. Arbetet ska ske i nära 

samverkan med berörda förvaltningar samt de nationella minoriteterna.   

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 oktober 2018, § 791. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 oktober 2018. 

Yrkande från S, MP och V den 7 november 2018. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2018-11-07 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 

Jonas Ransgård 
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§ 34, diarienummer 0041/20 

Svar på remiss – Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 
 

Beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker förslagen i Göteborgs Stads plan för arbetet 

med finskt förvaltningsområde 2020-2023.  

2. Idrotts- och föreningsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt eget 

yttrande och översänder det till stadsledningskontoret.  

3. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

Handlingar 
-Tjänsteutlåtande avdelning administration, daterad 2020-02-10 

-Remiss, Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

 

Protokollsutdrag skickas till 
-Avdelning administration 

-Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2020-03-17 

Vid protokollet 

 

Idrott & förening 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 
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Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för 
arbetet med finskt förvaltningsområde  
2020-2023  

Förslag till beslut 
 
1. Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker förslagen i Göteborgs Stads plan för arbetet 

med finskt förvaltningsområde 2020-2023.  

2. Idrotts- och föreningsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt eget 

yttrande och översänder det till stadsledningskontoret.   

3. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet från första februari 2011.  

2014 antogs Handlingsplan för finskt förvaltningsområde. Syftet med planen vara att 

skapa tydlighet i ansvaret för frågorna och att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till 

lagstiftningen. Stadsledningskontoret har nu reviderat planen för arbetet med finskt 

förvaltningsområde. Reviderad plan har skickats ut på remiss till berörda nämnder och 

råd för yttrande senast 2020-03-31. 

Förvaltningen ser positivt på förslaget och den förstärkning för sverigefinska minoriteten 

som planen innebär. Förvaltningen anser att planens delmål och insatser ger ledning och 

stöd för att nå planens mål och ser inte att några utgångspunkter, delmål och /eller 

insatser bör strykas. Vidare ser förvaltningen inte heller att planen borde inkludera fler 

utgångspunkter, delmål eller insatser. Förvaltningen önskar, och ser tydliga 

samordningsvinster i, att ett grundläggande utbildningspaket tas fram centralt som 

samtliga berörda kan använda i sina utbildningsinsatser.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De insatser som föreslås i planen bedöms kunna finansieras inom ordinarie budget. De 

ekonomiska konsekvenserna för arbetet bedöms som ringa och kopplas främst till 

utbildningsinsatser och översättningar.  

 

 

Idrott & förening 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-10 

Diarienummer 0041/20 

 

Handläggare 

Heidi Lall  

Telefon:031-368 20 21 

E-post: heidi.lall@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

 

Bedömning ur social dimension 
Planen för arbetet med finskt förvaltningsområde betonar att rätten att få använda sitt eget 

språk och utveckla sin egen kultur är en mänsklig rättighet. Planen är ett stöd i arbetet att 

skydda och främja den språkliga och kulturella mångfalden i Sverige och i Europa. 

Genom insatser som föreslås i planen lyfts barn och ungdomars möjlighet till inflytande i 

frågor som berör dem, i enlighet med Barnkonventionen.  

 

Samverkan 
Samverkan med fackliga organisationer har inte skett gällande detta ärende.  

 

Bilagor 
 
1. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har, i nära samverkan med den sverigefinska minoriteten samt 

stadens berörda verksamheter, reviderat planen för arbetet med finskt förvaltningsområde. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020 enligt stadsledningskontorets förslag att 

remittera den reviderade planen. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023 har skickats ut på remiss till berörda nämnder och råd för 

yttrande senast 2020-03-31. 

 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet från första februari 2011. 

Att ingå i ett förvaltningsområde för finska betyder att kommunen är skyldig att ge det 

finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).  

 

Handlingsplan från 2014 

I oktober 2014 antogs Handlingsplan för finskt förvaltningsområde. Syftet med planen 

vara att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna och att säkerställa att Göteborgs Stad lever 

upp till lagstiftningen. Inför beslutet skickade idrotts- och föreningsnämnden (mars 2014) 

in yttrande till kommunstyrelsen över den föreslagna planen. I yttrandet framgick att 

nämnden redan hade insatser som stämde överens med remissförslagen och att en särskild 

bidragsform inte behövde inrättas för att kunna stödja den sverigefinska minoriteten 

eftersom nämndens bidragsregler redan gav utrymme för det.  
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Reviderad plan  

2018 fick stadsledningskontoret uppdraget att utvärdera planen. Utvärderingen visade att 

planen inte fått tillräckligt genomslag i ansvariga nämnder. Samtidigt har stadens 

skyldigheter mot de nationella minoriteternas rättigheter förstärkts och blivit ännu 

tydligare, i och med att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

reviderats 2019.  

 

I november 2018 fick stadsledningskontoret uppdraget att revidera Göteborgs Stads plan 

för finskt förvaltningsområde. Den reviderade planen ska gälla under perioden 2020-2023 

Planen skickas på remiss till ett flertal nämnder, råd och organisationer för att få in 

synpunkter kring planens föreslagna delmål och insatser samt om dessa ger den ledning 

och stöd som behövs för att nå planens målsättning. Stadsledningskontoret vill också få 

ansvariga nämnders och styrelsers bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för 

arbetet.  

Den reviderade planen har ett övergripande mål och fem delmål. För varje delmål finns 

ett antal prioriterade insatser, planen har totalt 18 insatser. Vid varje insats anges ansvarig 

nämnd, tidplan och uppföljning. Varje nämnd i Göteborgs Stad har möjlighet att fritt 

anpassa inflytandeformerna efter vad som är bäst för varje situation. Staden kan 

exempelvis samarbeta med minoriteten vid problemformulering och remissbehandling, ha 

fördjupad dialog i en sakfråga, eller samverka i en viss verksamhet. Det viktigaste är att 

den sverigefinska minoritetens förutsättningar och behov beaktas och tillgodoses i stadens 

beslutsprocesser gällande frågor som berör minoriteten.  

 

Planens övergripande mål är:  

Göteborgs Stad ska ge skydd för de nationella minoriteterna, revitalisera de 

utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls levande och säkerställa att de 

nationella minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie strukturer och 

verksamhetsområdet i lika hög grad som den övriga befolkningens. 

(Samma övergripande mål anges för Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor).  

 

Idrotts- och föreningsnämnden är berörd av delmål ett och fem och några av de insatser 

som finns under dessa två mål. Här beskrivs enbart de delmål och insatser som idrotts- 

och föreningsnämnden omfattas av. För vidare läsning av samtliga delmål och insatser 

hänvisas till remissförslaget.   

 

Delmål 1 - Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska 

såväl som på finska i ärenden med anknytning till förvaltningsområdet  

Planen lyfter fram att det finns många bland de nationella minoriteterna som inte är 

medvetna om sina rättigheter. Det är därför viktigt att arbeta mer uppsökande för att nå 

individer med sverigefinskt påbrå och att information om minoritetsrättigheter och finskt 

förvaltningsområde finns med i såväl extern kommunikation som i interna riktlinjer och 

rutiner för medarbetare.  
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Insatser - idrotts- och föreningsnämnden:  

• Information om finskt förvaltningsområde och verksamhetens ansvar ska finnas 

tillgänglig och vara integrerad i extern och intern kommunikation inom ansvariga 

nämnders verksamheter 

• Utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska språket och i den 

sverigefinska kulturen 

 

Delmål 5 - Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för samråd 

som ger inflytande i beslutsprocessen 

Enligt den förstärkta minoritetslagen ska samråd mellan beslutsfattare och minoriteten 

ske genom en strukturerad dialog för att kunna beakta minoritetens synpunkter och behov 

i myndighetens beslutsfattande och att minoriteten får reellt inflytande i frågor som berör 

dem. Varje nämnd i Göteborgs Stad kan anpassa inflytandeformerna efter vad som är bäst 

för varje situation. Viktigast är att samråd sker där det fortfarande finns möjligheter att 

påverka ett kommande beslut.  

Göteborgs Stads sverigefinska råd är kommunstyrelsens samrådsorgan och dess 

nuvarande form beslutades i kommunfullmäktige år 2015. Minoritetslagen understryker 

barns och ungdomar inflytande, därför har ungdomars representation i samrådet förstärkts 

under valperioden 2019-2022. Inflytande för ungdomar kan också förstärkas exempelvis 

genom att söka upp unga i skolan, via modersmålsundervisningen, på sociala medier, 

fritidsgårdar och intresseföreningar. 

 

Insatser - idrotts- och föreningsnämnden:  

• Det är en rutin att samråda med den sverigefinska minoriteten i så tidigt skede 

som möjligt i myndighetens beslutsprocess. 

• Utveckla nya former för att samråda med barn och ungdomar utifrån deras 

förutsättningar, ålder och mognad. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på förslaget och den förstärkning för sverigefinska minoriteten 

som planen innebär. Förvaltningen anser att planens delmål och insatser ger ledning och 

stöd för att nå planens mål och ser inte att några utgångspunkter, delmål och /eller 

insatser bör strykas. Vidare ser förvaltningen inte heller att planen borde inkludera fler 

utgångspunkter, delmål eller insatser.  

 

Förvaltningen lämnar följande synpunkter:  

• Vi önskar, och ser tydliga samordningsvinster i, att ett grundläggande 

utbildningspaket tas fram centralt som samtliga berörda kan använda i sina 

utbildningsinsatser för chefer/medarbetare och självklart anpassa och utveckla så 

det passar den egna verksamheten.  
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• De två insatser under delmål fem som berör idrotts- och föreningsnämnden är av 

mer övergripande karaktär och lämnar till ansvariga nämnder att anpassa 

inflytandeformer och nivåer. I planens nämns att ”Varje nämnd och styrelse i 

Göteborgs Stad har möjlighet att anpassa inflytandeformerna efter vad som är 

bäst för varje situation”. För att samråd ska fungera på bästa sätt kan viss central 

samordning krävas för att få till ett väl fungerande arbete hur frågor som berör 

minoriteten identifieras och samråds kring. Här kan också koppling till delmålets 

tredje insats, ”Reviderat reglemente för Göteborgs Stads samråd med den 

sverigefinska minoriteteten”, vara aktuellt.  

 

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karin Hallgren  

 

Avdelningschef  
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§ 70 Svar på remiss - Göteborgs Stads plan 
för arbetet med finskt förvaltningsområde 
2020-2023 - omedelbar justering 

0047/20 
Social resursförvaltning har 2020-02-21 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Beslut 
Social resursnämnd tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023 under förutsättning att synpunkter som redovisas i 

tjänsteutlåtandet beaktas.   

Social resursnämnd beslutar att översända tjänsteutlåtandet som nämndens eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Dag för justering 

2020-03-18 

 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Sara Carlsson Hägglund 
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Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för 
arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-
2023 

Förslag till beslut 
Social resursnämnd tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023 under förutsättning att synpunkter som redovisas i 

tjänsteutlåtandet beaktas.   

Social resursnämnd beslutar att översända tjänsteutlåtandet som nämndens eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera handlingsplanerna 

för nationella minoriteter: Göteborgs Stads handlingsplan för nationella minoritetsfrågor 

och Göteborgs Stads handlingsplan för finskt förvaltningsområde. Förslaget har sänts ut 

på remiss till ett urval av kommunala nämnder, ett antal råd i Göteborgs Stad samt 

Ungdomsfullmäktige och organisationen Sverigefinska pensionärer. Social resursnämnd 

har fått möjlighet att inkomma med ett remissvar. 

Förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

syftar till att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs Stad 

lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de nationella 

minoriteternas rättigheter. Planen innehåller ett övergripande mål, fem delmål och 17 

insatser kopplade till delmålen.  

Social resursförvaltning tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023. Planen är välskriven och skriven på ett sätt som grundligt 

täcker in de skyldigheter som omfattas av lagstiftningen, men förvaltningen har några 

synpunkter som bör beaktas i den fortsatta beredningen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet med den reviderade planen kan 

finansieras inom nämnders och styrelsers ordinarie budget. Insatserna i planen avser att 

säkerställa att nämnder och styrelser följer vad som regleras i lagen. Utöver detta finns 

det årliga statsbidraget på 2,64 mkr som Göteborgs Stad får för att kunna anpassa sina 

Social resurs 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-21 

Diarienummer 0047/20 

 

Handläggare 

Annika Lilleberg, Ritva Gonzalez 

Telefon: 031-368 80 62 

E-post: annika.lilleberg@socialresurs.goteborg.se  
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verksamheter till finskt förvaltningsområde. Dessa medel hanteras och fördelas av 

stadsledningskontoret.  

Förvaltningen bedömer att vissa insatser kan genomföras inom befintlig ram. Däremot 

har exempelvis vård- och omsorgsverksamheter redan idag ett behov av att inom given 

ram finansiera och planera för ett antal utbildnings- och handledningsinatser. En utökning 

av utbildningsbehov skulle kunna medföra ytterligare behov av resurser i form av 

arbetstid och vikariekostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Arbetet med de nationella minoriteterna och finskt förvaltningsområde sker inom ramen 

för arbetet med mänskliga rättigheter. Det styrs av såväl internationella konventioner som 

nationell lagstiftning och är grunden i stadens arbete, som ska resultera i att människor 

blir bemötta på lika villkor och att deras rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt. 

En plan för arbete med finskt förvaltningsområde har en positiv inverkan för personer 

som tillhör den sverigefinska minoriteten och kan leda till att de i större utsträckning får 

sina rättigheter tillgodosedda. Den sverigefinska minoriteten är Göteborgs största 

minoritet, samtidigt som storleken på gruppen kan vara svår att definiera då den statistiskt 

visar på individer som är födda i Finland, som har minst en förälder som är född i Finland 

eller som har minst en mor- eller farförälder som är född i Finland. Andra generationer 

finns inte med i statistiken, som inte heller säger något om sådant som individens 

modersmål, språkkunskaper eller självidentifikation, det vill säga om man upplever sig 

som sverigefinländare. 

Den sverigefinska minoriteten är en heterogen grupp och har stora variationer i individer 

och möjliga behov. Var och en avgör själv om denne vill göra anspråk på det skydd och 

stöd som samhället erbjuder minoriteterna. Planens fokus ligger på att tillgodose 

rättigheter och att skydda språk och kultur och stadens skyldigheter kopplat till detta. 

Planen och arbetet med de nationella minoriteterna förhåller sig till övrig lagstiftning, 

bland annat diskrimineringslagen (2008:567) och ska därför ha arbetssätt för att 

förebygga diskriminering.  

Barns rätt är särskilt skyddat då den förhåller sig till regler och lagar som 

barnkonventionen och skollagen. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk reviderades 1 januari 2019 och där betonas barn och ungas rätt att få 

utveckla sitt språk och sin kultur särskilt. Som finskt förvaltningsområde är kommunen 

skyldig att ordna förskola helt eller till väsentlig del på finska. Även äldre som grupp 

påverkas positivt genom att staden är skyldig att ordna äldreomsorg helt eller till 

väsentlig del på finska, samt att den enskilde har rätt att använda muntliga och skriftliga 

kontakter vid myndighetsutövning. 

Rätten till samråd och inflytande har förtydligats i den reviderade minoritetslagen från 

2019. I ett förvaltningsområde för finska språket förutsätter lagstiftningen att 

minoritetspolitiken förverkligas i tät dialog mellan staden och den sverigefinska 
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minoriteten. I Göteborg det finns till exempel ett sverigefinskt råd som är 

kommunstyrelsens samrådsorgan med den sverigefinska minoriteten. 

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2020-03-10. 

Bilagor 
1. Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-

2023 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att remittera reviderad plan för Göteborgs Stads 

arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023. Förslaget har sänts ut på remiss till ett 

urval av kommunala nämnder, ett antal råd i Göteborgs Stad samt Ungdomsfullmäktige 

och organisationen Sverigefinska pensionärer. 

Social resursnämnd ska ta ställning till förslaget och nämndens yttrande ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2018-11-07 att ge stadsledningskontoret i 

uppdrag att revidera handlingsplanerna för nationella minoriteter: Göteborgs Stads 

handlingsplan för nationella minoritetsfrågor och Göteborgs Stads handlingsplan för 

finskt förvaltningsområde. 

Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet sedan 2011-02-01. Att 

ingå i ett förvaltningsområde för finska betyder att staden är skyldig att ge det finska 

språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Kommunstyrelsen antog 2014-10-

01 en handlingsplan för finskt förvaltningsområde för Göteborgs Stad. 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 

Göteborgs Stads plan för nationella minoriteter, vilket gjordes av stadsledningskontoret. 

Enligt utvärderingen har planerna inte fått genomslag i ansvariga nämnder för att 

tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Samtidigt har lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) reviderats. Som en följd av det fick 

stadsledningskontoret i uppdrag att revidera handlingsplanerna för nationella minoriteter, 

där förslag till planer nu har skickats ut på remiss. 

I remissvaren önskar stadsledningskontoret att remittenterna beaktar om det finns 

utgångspunkter, delmål och/eller insatser som borde strykas eller inkluderas i 

planen samt om delmålen och insatserna ger den ledning och stöd som behövs för 

att nå planens mål. 

Förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

(bilaga 1) syftar till att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att 

Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur 

fastställer de nationella minoriteternas rättigheter. Den vänder sig till ett antal nämnder 

som ansvarar för olika brukarnära verksamheter samt till kommunstyrelsen. 

Planen har ett övergripande mål som enligt planen följer målet för den nationella 

minoritetspolitiken. Det målet är: Göteborgs Stad ska ge skydd för de nationella 

minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls levande 

och säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie 

strukturer och verksamhetsområdet i lika hög grad som den övriga befolkningens.  

Utöver det övergripande målet har planen fem delmål som ska ange fokus och inriktning 

för arbetet. De är: 

• Delmål 1: Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska såväl 

som på finska i ärenden med anknytning till förvaltningsområdet  
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• Delmål 2: Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och omsorg för äldre både 

på finska och svenska genom att stödja äldres sverigefinsk kulturell identitet  

• Delmål 3: Göteborgs Stad uppmärksammar och stärker den sverigefinska 

kulturen som en del av det svenska samhället  

• Delmål 4: Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. 

Göteborgs Stad ger tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av 

utbildningen bedrivs på finska  

• Delmål 5: Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för samråd 

som ger inflytande i beslutsprocessen 

Varje delmål i sig har ett antal prioriterade insatser, sammanlagt 17 totalt. Insatserna 

avser att initiera ett förändringsarbete i stadens verksamheter, för att undanröja de hinder 

som idag begränsar att den sverigefinska minoriteten fullt ut har tillgång till sina 

minoritetsrättigheter. 

Förvaltningens bedömning 
Social resursförvaltning tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023. Uppföljningen av befintlig plan visar på att arbetet med 

den inte fått genomslag i ansvariga nämnder för att tillgodose de nationella minoriteternas 

rättigheter. Förvaltningen ser positivt på att staden med hjälp av planen arbetar för att 

stärka och utveckla arbetet inom finskt förvaltningsområde. Planen är välskriven och 

skriven på ett sätt som grundligt täcker in de skyldigheter som omfattas av lagstiftningen. 

Förvaltningen har ett antal synpunkter som bör beaktas i den fortsatta beredningen. 

Förvaltningens synpunkter är följande:  

Planens övergripande mål 
Planens övergripande mål är att ”Göteborgs Stad ska ge skydd för de nationella 

minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls levande 

och säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie 

strukturer och verksamhetsområdet i lika hög grad som den övriga befolkningens”.  

Enligt planen följer detta mål målet för den nationella minoritetspolitiken.  

Enligt regeringens proposition (2017/18:199) är målet för minoritetspolitiken att ge skydd 

för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjlighet till inflytande, samt att 

stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Det övergripande målet har 

brutits ner i tre delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt 

språk och kulturell identitet. Förvaltningen bedömer att det övergripande målet är något 

svårt att förhålla sig till och att formuleringen ” i lika hög grad som den övriga 

befolkningens” bör tas bort ur målet. Det är oklart vad en sådan formulering står för och 

”den övriga befolkningen” utgörs inte heller av en homogen grupp som står i kontrast till 

de nationella minoriteterna. Det finns inte heller någon grund för en sådan formulering i 

det nationella målet. Förvaltningen undrar också om formuleringen ”revitalisera de 

utrotningshotade minoritetsspråken” har en tillräckligt tydlig koppling till den nationella 

målbilden. 
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Planens omfattning 

Förvaltningen noterar att Social resursnämnd ingår bland de nämnder som omfattas av 

planen. Dock finns nämnden inte med som ansvarig under något av delmålen eller 

aktiviteterna kopplat till dem. 

Delmål ett är formulerat som att ”Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på 

svenska såväl som på finska i ärenden med anknytning till förvaltningsområdet”. Det 

innefattar aktiviteter som att tillgängliggöra information om finskt förvaltningsområde i 

såväl intern som extern kommunikation. Det finns också en aktivitet som innefattar att 

utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska språket och den sverigefinska 

kulturen. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning i flera stadenövergripande 

verksamheter såsom Socialjouren och Familjerättsbyrån, där det är viktigt att denna form 

av kompetens finns och utvecklas för att kunna göra förflyttningar enligt planens 

intentioner. Även om vissa verksamheter inte finns med i planen innebär det inte att de 

inte ska arbeta utifrån lagstiftningen. Men då lagen lyfter den enskildes rätt att använda 

finska i kontakter med förvaltningsmyndigheter, så bör staden ha en plan som innefattar 

all relevant myndighetsutövning.   

Delmål två är formulerat som att ”Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och 

omsorg för äldre både på finska och svenska genom att stödja äldres sverigefinska 

kulturella identitet”. Det innefattar bland annat en aktivitet att rekrytera och försörja vård- 

och omsorgspersonal med språklig och kulturell kompetens. Utgångspunkten för detta är 

att lagen lyfter att den som begär det ska få möjlighet till att få hela eller väsentlig del av 

den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorg av personal som behärskar 

finska. Social resursnämnd ansvarar för Bergsjöhöjds och Kallebäcks äldreboenden med 

inriktning för personer med missbruksproblem, som också omfattas av finskt 

förvaltningsområde, vilket gör att nämnden bör ingå i ansvariga även för detta mål. 

På samma sätt bör Social resursnämnd beaktas i delmål tre, att ”Göteborgs Stad 

uppmärksammar och stärker den sverigefinska kulturen som en del av det svenska 

samhället”, då nämnden ansvarar för ett brett utbud av brukarnära verksamheter.     

Under delmål tre noterar förvaltningen också att det finns insatser som numrerats ett till 

fyra, men där planen saknar insats nummer tre. 

Likvärdighet över staden 

I de delmål och aktiviteter (1:2, 2:2 och 3:4) som nämns ovan lyfter planen att de skilda 

utpekade nämnderna ansvarar för att utbilda, försörja, säkra och underhålla personal med 

sverigefinsk språklig och kulturell kompetens. Enligt planen ansvarar varje nämnd som 

omnämns i planen för att implementera insatserna och följa upp det egna arbetet. 

Behoven och de innevarande kunskaperna kan variera mellan utförande förvaltningar, 

men om det åligger varje nämnd att enskilt implementera planens insatser, kan innehållet 

i dessa insatser komma att variera stort. Det kan i sin tur innebära en risk för en minskad 

likvärdighet i mötet med de enskilda medborgarna, utifrån var i staden eller i vilken typ 

av verksamhet som mötet sker. Planen behöver därför på ett tydligare sätt lyfta hur 

samordning kan ske i staden för att säkra likvärdigheten. Det gäller såväl utbildning som 

hur verksamheterna säkrar strukturer för att kunskaperna ska integreras och bibehållas.  

I planen står det att stadsledningskontoret står för övergripande stöd och samordning vid 

implementering. För att planen ska ge önskad ledning för att nå målsättningarna 
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önskar förvaltningen att innebörden av samordningen förtydligas ytterligare och på vilket 

sätt den kan bidra till att stärka en likvärdighet. 

Staden står inför en större omorganisation, men förvaltningen bedömer att behovet av att 

arbeta med att säkra en likvärdighet är lika stort oavsett det gäller nuvarande eller 

kommande nämndorganisation. 

Insatser för att rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens 

I ett par aktiviteter (1:3 och 2:2) i delmål ett och två, ska ansvariga nämnder utbilda och 

rekrytera personal med kompetens i det finska språket och i den sverigefinska kulturen 

samt rekrytera och försörja vård- och omsorgspersonal med språklig och kulturell 

kompetens. Förvaltningen ställer sig positiv till detta, då det är en hjälp till att uppnå 

målet. Planen lyfter redan i de aktuella delmålen, att det råder brist på personal i staden 

med kompetens i det finska språket och den sverigefinska kulturen och samtidigt vet vi 

också att det finns utmaningar när det gäller personalförsörjning i vissa verksamheter. För 

att planen ska ge ledning och stöd i arbetet med att nå målen, tycker förvaltningen att 

insatserna behöver fördjupas mer kring hur nämnderna och staden ska rekrytera personal 

med språklig kompetens och underhålla den snarare än att de ska göra det.  

Systematiska och utvecklade former för samråd  

Enligt den förstärkta minoritetslagen ska samråd ske mellan beslutsfattare och 

minoriteten genom en strukturerad dialog. Det ska ske för att kunna beakta minoritetens 

synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande och för att minoriteten ska få reellt 

inflytande i frågor som berör dem. Även implementering ska ske i samråd och dialog med 

den sverigefinska minoriteten. Förvaltningen är positiv till detta. Enligt delmål fem har 

varje nämnd möjlighet att anpassa inflytandeformerna efter vad som är bäst för varje 

situation. Förvaltningen tycker dock att aktiviteten (5:1) att ”det är en rutin att samråda 

med den sverigefinska minoriteten i så tidigt skede som möjligt i myndighetens 

beslutsprocess” är något vag i sin nuvarande formulering, för att vara en vägledning i 

arbetet. 

 

Social resursförvaltning 
 

 

 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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Remiss. Göteborgs Stads arbete med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 

§ 86, N132-0065/20 

Ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020 att remittera reviderad plan för 

Göteborg Stads arbete med finskt förvaltningsområde till Stadsdelsnämnden Östra 

Göteborg och att senast den 31 mars 2020 lämna synpunkter kring planens 

föreslagna delmål och insatser samt huruvida dessa ger den ledning och stöd som 

behövs för att nå planens målsättning. Stadsledningskontoret vill även inhämta 

ansvariga nämnders bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för arbetet. 

Planens syfte är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att 

Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur 

fastställer de nationella minoriteternas rättigheter.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-28. 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att tillstyrka Göteborgs Stads plan för 

arbete med finskt förvaltningsområde 2020 – 2023, men med de ändringsförlag 

som framgår av förvaltningens bedömning i tjänsteutlåtandet. 

___________ 

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 

2020-03-24 

 

Östra Göteborg 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-24 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Joakim Barkström 

Registrator 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Peter Mattiasson 

 

Justerande 

Stina Sewén 

 



 

 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 1 (6) 

  

   

Yttrande avseende revidering av Göteborg 
Stads plan för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023  

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås tillstyrka Göteborgs Stads plan för arbete med 

finskt förvaltningsområde 2020 – 2023, men med ett par ändringsförlag. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020 att remittera reviderad plan för 

Göteborg Stads arbete med finskt förvaltningsområde till Stadsdelsnämnden Östra 

Göteborg och att senast den 31 mars 2020 lämna synpunkter kring planens föreslagna 

delmål och insatser samt huruvida dessa ger den ledning och stöd som behövs för att nå 

planens målsättning. Stadsledningskontoret vill även inhämta ansvariga nämnders 

bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för arbetet. Planens syfte är att skapa 

tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till 

internationell och nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de nationella 

minoriteternas rättigheter.  

 

Sammanfattning 
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är Göteborgs Stad 

skyldiga att skydda det finska språket och den sverigefinska kulturen. Den reviderade 

planen för arbetet med finskt förvaltningsområde har gått ut på remiss för att inhämta 

synpunkter kring planens föreslagna delmål och insatser samt bedömning av de 

ekonomiska konsekvenserna. Detta har gjorts till följd av att minoritetslagen har 

förstärkts ytterligare och eftersom stadsledningskontorets utvärdering visat att planerna 

inte har fått tillräckligt stort genomslag i ansvariga nämnder. Förvaltningen bedömer att 

stadsdelsnämnden bör tillstyrka den reviderade planen för finskt förvaltningsområde, men 

med ett par ändringsförlag.  

 

Bakgrund 
Den sverigefinska minoriteten är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Göteborgs 

stad har varit en del av det finska förvaltningsområdet sedan den 1 februari 2011. Att ingå 

i ett förvaltningsområde för finska innebär att staden är skyldig att ge det finska språket 

och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Det innebär bland annat rätt att använda 

finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen och att kommunen ska stödja den 

sverigefinska minoritetens språk och kultur. 

Östra Göteborg 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-28 

Diarienummer N132-0065/20 

 

Handläggare 

Emma Nord  

Telefon: 

E-post: emma.nord@ostra.goteborg.se  
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Enligt självidentifikationsprincipen ska minoritetstillhörighet baseras på individuell 

självidentifikation. Detta innebär att varje individ själv avgör huruvida hen tillhör någon 

av de nationella minoriteterna och vill ta del av det stöd och skydd som samhället 

erbjuder. Kommunen får således inte ställa krav på individer att tillkännage sin 

tillhörighet till en eller flera minoritetsgrupper. Vidare är registrering med etnisk 

tillhörighet som grund är inte tillåtet i Sverige (”Nationella minoriteters rättigheter -en 

handbok för kommuner, landsting och regioner”, Länsstyrelsen, Reviderad 2019, s.8). 

 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018 att utvärdera 

Göteborgs Stads planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor.  

Utvärderingen visade att planerna inte hade fått tillräckligt stort genomslag i ansvariga 

nämnder för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. I januari 2019 trädde 

en förstärkt minoritetslag i kraft vilket har lett till att stadens skyldigheter gentemot de 

nationella minoriteternas rättigheter har förstärkts ytterligare. Till följd av detta har 

kommunstyrelsen den 7 november gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för finskt förvaltningsområde och för nationella minoritetsfrågor. 

Revideringsprocessen har skett i nära samverkan med Göteborgs Stads sverigefinska råd 

och stadens förvaltningar. En reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt 

förvaltningsområde är stadsövergripande och gäller under perioden 2020-2023. 

Remittering av plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor hanteras 

som ett separat ärende (dnr 1251/19).  

Stadsledningskontoret önskar svar på följande frågor:  

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i 

planen? Om ja - vilka och motivera varför.  

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja 

- föreslå vilka och motivera varför. 

3. Ger delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens mål? 

Om inte, vad saknas? 

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde har ett övergripande mål 

att ge skydd för de nationella minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade 

minoritetsspråken så att de hålls levande och säkerställa att de nationella minoriteternas 

rättigheter tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområdet i lika hög grad 

som den övriga befolkningens. Målet understöds av fem delmål och 17 insatser som 

anger fokus och inriktning för arbetet. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Stadsledningskontoret bedömer att den reviderade planen för Göteborgs Stads arbete med 

finskt förvaltningsområde 2020-2023 kan finansieras inom nämnders och styrelsers 

ordinarie budget. Utöver detta finns det årliga statsbidraget på 2,64 mkr som Göteborgs 

Stad får för att kunna anpassa sina verksamheter till finskt förvaltningsområde. 

Användandet av statsbidrag regleras i Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk. Enligt 8 § i förordningen lämnas statsbidraget till kommunerna och 

landstingen årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som 
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uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda 

har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till 

åtgärder för att stödja användningen av finska. 

 

Stadsledningskontoret har ansvar för att hantera och fördela statsbidraget för de 

merkostnader som staden får för att kunna anpassa sina verksamheter till finskt 

förvaltningsområde (dnr 0417/10). Arbetet ska ske i samråd med den sverigefinska 

minoriteten. 

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg bedömer dock att eventuella extrakostnader kan 

tillkomma i samband med information och kommunikation, rekrytering av personal med 

språklig kompetens och i samband med kompetensförsörjning av befintlig personal i form 

av personaltid och vikariekostnader vilka inte ingår i budgeten i nuläget. Om inte 

ytterligare resurser tillförs behöver omprioriteringar i budgeten genomföras för att 

implementeringen av samtliga insatser ska vara möjlig. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter kopplade till den ekologiska 

dimensionen.  

Bedömning ur social dimension 
Rätten att få använda sitt språk och utveckla sin kultur är en mänsklig rättighet och en 

förutsättning för nationella minoritetsgruppers fortlevnad. Sverige och Finland har en 

lång gemensam historia och det finska språket har funnits i Sverige sedan före den 

svenska statsbildningen på 1100-1200-talet. Idag är den sverigefinska minoriteten 

Göteborgs största minoritet. Göteborgs Stad har enligt lagen om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk (2009:724) ansvaret att skydda och främja de språkliga och kulturella 

rättigheterna. Planen och dess insatser är ett stöd i arbetet att skydda och främja den 

språkliga och kulturella mångfalden i såväl Sverige som i Europa.  

Planen tar hänsyn till barnperspektivet och barnkonventionen vilket återspeglas i de 

insatser och målsättningar som särskilt betonar barn och ungas rätt till sitt minoritetsspråk 

och flerkulturella identitet. Det är viktigt att föra dialog med barn och ungdomar och ge 

dem inflytande i frågor som berör dem. Äldre personer tillhörandes den nationella 

minoriteten har särskilda språkliga och kulturella rättigheter inom service, vård och 

omsorg, vilket planens insatser lyfter. Göteborgs Stad behöver stärka sitt arbete gällande 

finskt förvaltningsområde genom att säkerställa att individer som tillhör minoriteten har 

sina rättigheter tillgodosedda. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsdelsförvaltningens svar utgår från de frågeställningar som stadsledningskontoret 

ställt i remissunderlaget.  

Generell bedömning 

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg delar stadsledningskontorets bild att den tidigare 

planen inte fått förväntat genomslag hos ansvariga nämnder och att en revidering av 

planen är en lämplig åtgärd för att kunna säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till 

nationell och internationell lagstiftning. Förvaltningens samlade bedömning är att 
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stadsdelsnämnden bör tillstyrka den reviderade planen för arbete med finskt 

förvaltningsområde 2020-2021, men med ett par ändringsförlag.  

Planens övergripande mål har en tydlig koppling till nationell och internationell 

lagstiftning men förvaltningen föreslår att minoritetspersoners rätt till självidentifikation 

bör preciseras tydligare i planen. Detta för att minska risken för diskriminering och för att 

ta hänsyn till rättighetsperspektivet.  

För att säkerställa att planen kan implementeras fullt ut bedömer förvaltningen att 

samtliga delmål och insatser bör preciseras. Insatserna kan i allmänhet uppfattas som 

breda vilket kan försvåra implementeringen och möjligheten att följa upp resultatet. 

Förvaltningen föreslår därmed att planen bör kompletteras med fler riktade inslag, 

förslagsvis som en separat del av insatsen under beteckningen ”förväntat resultat”. 

I och med bildandet av en ny nämndstruktur 2021 föreslår även förvaltningen att 

ansvarsfördelningen bör ses över.  

Förvaltningen bedömer att planen bör kompletteras med information kring sverigefinnars 

nuvarande situation i Sverige. Enligt en enkätstudie av Folkhälsomyndigheten från 2019 

har sverigefinnar och finnar rapporterat att de har sämre hälsa, sämre levnadsvillkor och 

livsvillkor än Sveriges befolkning där bland annat högt blodtryck, fetma och 

självmordstankar var vanligare i denna grupp. Bland grupperna med finländskt ursprung 

var det även vanligare att känna rädsla för att utsättas för hot om våld och utsättas för våld 

(”Hur mår människor med finländsk bakgrund?”, Folkhälsomyndigheten, 2019).   

Förvaltningen önskar också att de ekonomiska konsekvenserna som lyfts ovan 

kompletteras i planen. 

 

Förvaltningen svarar på både detta remissförfarandet och remissförfarandet gällande 

Göteborgs stads plan arbete med nationella minoritetsfrågor. Eftersom delmålen 1 och 2  

är gemensamma för båda planerna och delmålen 3 är snarlika föreslår förvaltningen en 

sammanslagning av planerna. Förvaltningen ser att detta skulle underlätta 

implementeringen av planerna och uppföljningen av förvaltningens arbete med nationella 

minoritetsfrågor vilket inkluderar sverigefinnar inom ramen för kommunens uppdrag som 

finskt förvaltningsområde. Därtill ser förvaltningen att delmål 5, i Göteborgs Stads plan 

för arbetet med nationella minoriteter, även omfattas i denna plan.   

Delmål 1: 

Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska såväl som på finska i 

ärenden med anknytning till förvaltningsområdet 

Under delmålets nulägesanalys föreslås att Göteborgs Stad måste arbeta mer uppsökande 

för att nå individer med sverigefinskt påbrå. Förvaltningen önskar dock att formuleringen 

bör förtydligas med hur en verksamhet kan och får arbeta uppsökande. Enligt 

självidentifikationsprincipen ska varje individ själv avgöra huruvida hen vill ta del av 

samhällets stöd och skydd av de nationella minoritetsgrupperna. Eftersom registrering 

med grund i etnisk tillhörighet är otillåtet i Sverige kan det finnas en risk att missförstånd 

uppkommer.  
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Delmål 2:  

Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och omsorg för äldre både på finska och 

svenska genom att stödja äldres sverigefinska kulturella identitet  

 

Förvaltningen har en synpunkt på en formulering under nulägesanalysen som önskas 

förtydligas eller strykas helt: ”För att kunna erbjuda äldreomsorg på finska till alla 

berättigade behöver staden ha kännedom om vilka i personalen som talar finska och är 

villiga att använda minoritetsspråket i arbetet”. För att staden ska kunna ha kännedom om 

denna kompetens krävs en kartläggning vilket är problematiskt av samma anledning som 

ovanstående. Dessutom är förvaltningens bedömning att detta kan öka stigmatiseringen 

av individer med en eller flera minoritetstillhörigheter på arbetsplatser.  

I insats 2.1 föreslås att stadsdelsnämnderna ska vara ansvariga för att kartlägga intresse av 

service, vård och omsorg på finsk äldreomsorg men förvaltningen bedömer att detta 

lämpligtvis bör ligga på stadsövergripande nivå. Stadsdelsnämnder har en viss 

uppsökande verksamhet för att hitta personer som har behov av insatser men kartläggning 

av intresse bör ligga övergripande i staden.  

 

Under delmål 2 finns en tabell som visar personer från 65 år och äldre med Finland som 

födelseland. Förvaltningen föreslås att denna ska tas bort eftersom den ger missvisande 

information. Tabellen tar inte hänsyn till att alla sverigefinnar inte har Finland som 

födelseland och att det även är otillåtet att registrera personer med etnisk tillhörighet som 

grund, vilket innebär att tabellen inte ger en fullständig bild.  

 

Delmål 3: 

Göteborgs Stad uppmärksammar och stärker den sverigefinska kulturen som en del av det 

svenska samhället  

 

I insats 3.1 föreslås bland annat stadsdelsnämnder ansvara för att den sverigefinska dagen 

firas varje år, här önskar förvaltningen ett förtydligande kring vad stadsdelsnämnden 

föreslås ansvara mer specifikt.  

 

Delmål 4:  

Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. Göteborgs Stad ger 

tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter på delmål 4.   

 

Delmål 5:  

Göteborgs Stad har systematiska och utvecklande former för samråd som ger inflytande i 

beslutsprocessen 

I insats 5.1 föreslås att det ska vara rutin att samråda med den sverigefinska minoriteten i 

så tidigt skede som möjligt i myndighetens beslutsprocess. Förvaltningen önskar att 

insatsen bör förtydligas för att tydliggöra vad detta innebär i praktiken 

Samråd 
Samråd med Pensionärsrådet den 18 mars 2020. 



 

 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 6 (6) 

   

   

Samverkan 
Information i Förvaltningens samverkansgrupp den 11 mars 2020. 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 

Stadsdelsdirektör  Ing-Marie Larsson 

   sektorschef 

 

Bilagor 

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

remissversion 

 
 



 

 

Centrum  

 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum: 2020-03-24
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§    58 
 
Svar på remiss av Göteborgs Stads arbete med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 
diarienummer N134-0081/20 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstryker förslag på reviderad plan för Göteborgs Stads 
arbete med finskt förvaltningsområde 2020, under förutsättningen att förvaltningens 
bedömning tas i beaktan, och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till Stadsledningskontoret. 

2. Matilda Skön (FI) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Sammanfattning 

Göteborgs Stad är del av det finska förvaltningsområde från 2011-02-01 vilket betyder att 
staden är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt 
skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag 2018-11-07 § 847 (dnr 0361/18) att revidera 
planen för finskt förvaltningsområde tillsammans med Göteborgs Stads plan för arbete 
med nationella minoritetsfrågor.  

Syftet med planen är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att 
Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur 
fastställer de nationella minoriteternas rättigheter. Planens övergripande mål följer målet 
för den nationella minoritetspolitiken och är att Göteborgs Stad ska ge skydd för de 
nationella minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls 
levande och säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter tas tillvara inom 
ordinarie strukturer och verksamhetsområdet i lika hög grad som den övriga 
befolkningens. 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-01-25 
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde, 2020-2023 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-15, § 30 
V och MPs tilläggsyrkande i kommunstyrelsen, 2020-01-10 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-07 
Lista över remissinstanser 

Yrkanden 
Matilda Skön (FI) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
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Justering 
Tisdag den 24 mars 2020 Skånegatan 9A 

 

_______________________________________________________ 
Rätt utdraget intygar i tjänsten 
Jenni Hermansson, sekreterare 

 

Kent Vahlén (L), ordförande 

 

Matilda Skön (FI), justerare 

 

  



 
 

 

Yttrande Mp, V, Fi 
SDN Centrum 
24 mars 2020 

 

Yttrande angående Göteborgs plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 
2020–2023. 

 
Enligt den förstärkta minoritetslagen ska minoriteter ha reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Att Sverigefinska rådet är missnöjda och yrkar på återremiss tyder på 
att beredningsarbetet brustit. Det är av stor vikt att samarbetet med rådet förbättras. 
 
Vi rödgrönrosa ställer oss bakom förvaltningens förslag till yttrande men vill lyfta 
ytterligare ett antal viktiga punkter att beakta i det fortsatta arbetet. 
 
- Skollagens paragraf om modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk bör 
nämnas i planen.  
- Vi uppmuntrar Grundskolenämnden att förtydliga vad det innebär med tvåspråkig 
undervisning. I planen är det ännu inte tydligt i vilken språklig grad, hur många klasser 
och på vilka nivåer undervisningen ska bedrivas m.m. 
- Det behöver förtydligas hur de nya lagkraven på "helt eller till väsentlig del på finska" 
ska tolkas.  
- Processen kring att tillskapa ett sverigefinskt kulturcenter bör inkluderas i planen 
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Svar på remiss - Göteborgs Stads arbete med 
finskt förvaltningsområde 2020-2023 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstryker förslag på reviderad plan för Göteborgs Stads 

arbete med finskt förvaltningsområde 2020, under förutsättningen att förvaltningens 

bedömning tas i beaktan, och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till Stadsledningskontoret. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad är del av det finska förvaltningsområde från 2011-02-01 vilket betyder att 

staden är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt 

skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag 2018-11-07 § 847 (dnr 0361/18) att revidera 

planen för finskt förvaltningsområde tillsammans med Göteborgs Stads plan för arbete 

med nationella minoritetsfrågor. Enligt uppdraget ska revideringsprocessen ske i nära 

samverkan med den sverigefinska minoriteten och stadens förvaltningar.  

Syftet med planen är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att 

Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur 

fastställer de nationella minoriteternas rättigheter. Planens övergripande mål följer målet 

för den nationella minoritetspolitiken och är att Göteborgs Stad ska ge skydd för de 

nationella minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls 

levande och säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter tas tillvara inom 

ordinarie strukturer och verksamhetsområdet i lika hög grad som den övriga 

befolkningens. 

Planen är skickad till stadsdelsnämnd Centrum på remiss. Remittering av reviderad plan 

för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor hanteras som ett separat 

ärende. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det utanförskap som den sverigefinska minoriteten lever i och den diskriminering som 

den dagligen möter medför såväl psykisk ohälsa som ekonomisk utsatthet för denna 

grupp. Detta i sin tur medför stora kostnader för samhället vad gäller: 

• sociala insatser och stöd till den marginaliserade gruppen  

• kunskap och kompetens som går förlorad till följd av diskriminering på 

exempelvis arbetsmarknaden. 

Centrum 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-25 

Diarienummer N134-0081/20 

 

Handläggare 

Janan Zapata Gutierrez/Centrum/GBGStad 

Telefon:  031-365 70 69 

E-post:  janan.zapata.gutierrez@centrum.goteborg.se 
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På lång sikt kan planen bidra till att minska negativa ekonomiska konsekvenser för såväl 

den sverigefinska minoriteten som för staden i stort. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Allåldersperspektiv: insatserna väntas ha positiv påverkan på barn och unga och syftar till 

att ge dem en god start i livet. Planens insatser ligger i linje med artikel 2 och 6 i 

Barnrättslagen. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. Den gäller för alla barn som befinner sig i Sverige. Artikel 6 understryker 

varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Den handlar inte bara om barnets 

fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.   

Insatserna ligger även i linje med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 § 

som särskilt lyfter fram att barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 

det egna minoritetsspråket ska främjas.  

Insatserna väntas också ha en positiv påverkan på seniorer och ligger i linje med 

kommunstyrelsens uppdrag "Åldersvänliga Göteborg", att göra staden till en bättre plats 

att åldras på. En av hörnpelarna för ett gott åldrande är den sociala gemenskapen och en 

aspekt av denna är att kunna upprätthålla sin kulturella identitet samt rätt till äldreomsorg 

på finska.  

Mångfald och integration: Insatserna förväntas ha en positiv effekt för en ökad mångfald 

och integration i stadens verksamheter. De kunskapshöjande insatserna syftar till att 

stärka språklig och kulturell kompetens hos medarbetarna. Det arbetet skulle kunna 

kompletteras med förebyggande antidiskrimineringsarbete genom insatser för ökad 

normmedvetenhet. Detta kan även leda till att bredda medarbetarnas perspektiv och 

motverka diskriminering, rasism och fördomsfullt bemötande som andra samhällsgrupper 

(såsom andra nationella minoriteter) riskerar att utsättas för.   

Att stärka den sverigefinska minoriteternas inflytande, genom stärkta former för samråd, 

kan komma att bryta denna grupps isolering. Samtidigt berikas det omgivande samhället. 

Insatserna kan verka för att revitalisera det finska språket och den sverigefinska kulturen, 

som utgör en del av det svenska kulturarvet.  

Mänskliga rättigheter och jämlik hälsa: Minoritetsrättigheter handlar i grunden om att 

förverkliga de mänskliga rättigheterna. Dessa bygger på en övertygelse om att alla 

människor är födda fria med lika värde och att majoriteten har skyldighet att skydda 

minoriteter från diskriminering på grund av exempelvis etnicitet eller tillhörighet till 

nationell minoritet. I linje med den nationella minoritetspolitiken, kan insatserna i planen 

bidra till att den sverigefinska minoriteten ges bättre förutsättningar att delta i 

samhällslivet på lika villkor och skyddas från diskriminering.   

Många inom den sverigefinska minoriteten upplever ett lågt förtroende för myndigheter 

och har blivit diskriminerade i kontakt med staden, vilket gör att de inte vågar berätta att 

de är sverigefinnar, av rädsla för att få en annorlunda behandling. Detta leder till att de 

går miste om information och möjligheten att tillgodose sig sina rättigheter, såsom rätt till 

information eller omsorg på finska. Insatserna fyller ytterligare en viktig funktion genom 
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att stärka information och kommunikation om de sverigefinska minoritetens rättigheter, 

information om finskt förvaltningsområde samt kartlägga intresse och behov av 

äldreomsorg samt undervisning på finska.  

Enligt Folkhälsomyndigheten har grupper med personer av finländskt ursprung 

(sverigefinnar, finnar och finlandssvenskar) i många fall rapporterat att de har sämre 

hälsa, sämre levnadsvanor och livsvillkor än Sveriges befolkning1. Det är också vanligt 

att diskriminering leder till minoritetsstress2 hos de nationella minoriteterna. Insatserna 

för att stärka den sverigefinska kulturen förväntas kunna bidra till att bryta stigmat kring 

denna grupp och på lång sikt förbättra dess livsvillkor och hälsa. Det arbetet skulle kunna 

kompletteras med förebyggande antidiskrimineringsarbete. 

För att kunna få en sammansatt bild av en människas livsvillkor behöver vi ha en 

förståelse för alla de aspekter som påverkar hens förutsättningar, identitet och status. Att 

tillhöra den sverigefinska minoriteten är en aspekt. Att vara kvinna, homosexuell eller 

möta funktionshinder kan vara andra aspekter som påverkar en människas livsvillkor. 

Därför är det viktigt att titta på hur olika diskrimineringsgrunder samverkar och i vissa 

fall förstärker förtryck. Aspekter utifrån kön, könsidentitet, sexuell orientering eller 

funktionsvariationer speglas inte i insatserna även om de nämns i kopplingen till andra 

planer och program i staden.   

Samverkan 
Information på FSG, 2020-03-18 

Bilagor 
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde, 2020-2023 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads 

befintliga planer för arbete med finskt förvaltningsområde och arbete med nationella 

minoritetsfrågor 2018-11-07 § 847 (dnr 0361/18). Enligt uppdraget ska arbetet ske i nära 

samverkan med berörda förvaltningar samt de nationella minoriteterna.  

Stadsledningskontoret har under hösten 2019 reviderat de två planerna för finskt 

förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor i nära samverkan med den 

sverigefinska minoriteten och andra nationella minoriteterna samt stadens berörda 

verksamheter. Remittering av plan för Göteborgs Stads arbete med nationella 

minoritetsfrågor hanteras som ett separat ärende (dnr 1251/19).  

 
1 Hur mår personer med finländskt ursprung? Folkhälsomyndigheten, 2019 
2 Minoritetsstress kan förklaras som den ökade psykosociala stress och påfrestning som kommer av att 

överskrida, avvika eller bryta mot starka samhällsnormer. Minoritetsstress inkluderar utsatthet för fördomar, 

stigma och diskriminering och rädsla för att bli negativt bemött eller avvisad, och försök att undkomma detta. 

Minoritetsstress inkluderar även internaliserad rasism, det vill säga att en person tar på sig omgivningens 

negativa attityder och gör dem till del av sin självbild. Källa: Intersektionella perspektiv på våld i nära 

relationer, Länsstyrelsen Skåne, 2018 
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Stadsledningskontoret föreslår att planen för Göteborgs Stads arbete med finskt 

förvaltningsområde skickas ut på remiss till de berörda nämnder och råd för yttrande 

senast 2020-03-31. 

Beskrivning av ärendet 

Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet från 2011-02-01. Att ingå i 

ett förvaltningsområde för finska betyder att staden är skyldig att ge det finska språket 

och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Med anledning av kommunstyrelsens beslut 

2011-04-06, § 211 har en plan antagits för Göteborgs Stads arbete med det finska 

förvaltningsområdet (se ärende dnr 1033/13). Samtidigt har en plan antagits för 

Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor gällande minoriteterna judar, 

romer, samer samt tornedalingar. Syftet med de två planerna är att skapa tydlighet i 

ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till internationell 

och nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de nationella minoriteternas rättigheter.  

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018 att utvärdera 

Göteborgs Stads planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor. 

Planerna är inte tidsatta och har gällt över fem år. Enligt utvärderingen har planerna inte 

fått de genomslag i ansvariga nämnder för att tillgodose de nationella minoriteternas 

rättigheter.  

Samtidigt har lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) reviderats 

från 2019-01-01, vilket har lett till att stadens skyldigheter gentemot de nationella 

minoriteternas rättigheter har förstärkts och blivit ännu tydligare. Till exempel är alla 

kommuner i Sverige från och med 2019-01-01 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete. Inom förvaltningsområden har bland annat rätten till förskola 

och annan pedagogisk verksamhet samt rätten till äldreomsorg på finska stärkts.  

Till följd har kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor 

2018-11-07 § 847 (dnr 0361/18). Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda 

förvaltningar och de nationella minoriteterna. 

En tidplan för revideringsprocessen har godtagits vid redovisning av uppdragen till 

kommunstyrelsen. Under hösten 2019 har samråd och dialog förts med den sverigefinska 

minoriteten och berörda förvaltningar i staden vid flera tillfällen. Stadsledningskontoret 

föreslår att nästa steg i processen är att skicka planen på remiss till berörda nämnder, råd 

och civilsamhällets organisationer. Yttrande senast 2020-03-31. 

Förvaltningens bedömning 
I planen ges ansvaret för insatserna inom äldreomsorgen till stadsdelsförvaltningarna, 

vilket är problematiskt då stadsförvaltningarna kommer att upplösas under 2020. Ett 

förslag är att formulera om de delar som rör ansvarsbärarna så att det blir tydligt vem som 

ansvarar för insatserna även efter 2020. 

Det viktigt att titta på hur olika diskrimineringsgrunder samverkar och i vissa fall 

förstärker förtryck. De insatser som ingår i planen kopplar inte an till aspekter som 

funktionalitet, kön, könsidentitet eller sexuell orientering. Det kan leda till att vi i våra 

insatser och bemötande försummar centrala aspekter som påverkar livsvillkoren för 
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individer inom den sverigefinska minoriteten. Ett förslag är att lägga till insatser som 

syftar till att integrera arbetet med att motverka diskriminering, hat, hot och våld mot den 

sverigefinska minoriteten i verksamheternas arbete med mänskliga rättigheter, 

värdegrunds- och likabehandlingsarbete.  

Delmålen ger i flera hänseenden den ledningen och stöd som behövs för att nå planens 

mål. Det är dock viktigt att tydliggöra den nyckelroll som stödresurser med särskild 

kompetens inom mänskliga rättigheter kommer ha i verksamheternas arbete med dessa 

frågor, efter nämndomorganiseringen. För att implementera planen och uppnå dess mål 

behöver cheferna få stöd av stödresurserna här. 

 

 

 

 

Babbs Edberg 

Stadsdelsdirektör 

Maria Augustsson 

Sektorchef  
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Svar på remiss Göteborgs Stads plan för 
arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-
2023 

§ 70, N139-0080/20 

Ärendet  
Stadsdelsnämnd Lundby ska yttra sig över stadsledningskontorets förslag Göteborgs 

Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023. Förslaget är utskickat på 

remiss till ett urval av stadens nämnder, råd och civilsamhällesorganisationer för yttrande 

senast 31 mars 2020.  

Handling  
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-02-03 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020–2023 (SLK dnr 1223/19). 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Expedieras 
Ärendet expedieras till stadsledningskontoret.  

 

Dag för justering 

2020-03-23 

Vid protokollet 

 

Lundby 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Sekreterare 

Maria Berntsson 

 

 

Ordförande 

Åke Björk 

 

Justerande 

Sara Lindalen 
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Svar på remiss Göteborgs Stads plan för 
arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-
2023  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020–2023 (SLK dnr 1223/19). 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav i november 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt 

förvaltningsområde. Reviderade planer är nu framtagna och stadsdelsnämnd Lundby ska 

yttra sig över dessa två som separata ärenden.  

Syftet med planen är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att 

Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur 

fastställer de nationella minoriteternas rättigheter.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar planen och anser att arbetet med finskt 

förvaltningsområde behöver stärkas. Stadsdelsförvaltningen Lundby anser att det behöver 

förtydligas att denna plan i lika stor utsträckning som planen för arbetet med nationella 

minoriteter utgår ifrån mänskliga rättigheter. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt 

på det övergripande målet och föreslår en mindre språklig ändring. Delmålen är relevanta 

och ger i stor utsträckning den ledning som behövs för att nå planens mål. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser dock ett behov av ytterligare samordning över staden 

och olika former av stöd i arbetet. Stadsdelsförvaltningen Lundby anser att arbetet med 

finskt förvaltningsområde i större utsträckning än idag behöver integreras i ordinarie 

strukturer, rutiner och processer. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår vissa ändringar i 

några av planens insatser samt att lägga till ett delmål med fokus på ickediskriminering.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planen bedöms ha en positiv inverkan på den enskilde individens ekonomiska situation. 

Personer som tillhör den sverigefinska minoriteten har på gruppnivå en sämre hälsa än 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-03 

Diarienummer N139-0080/20 

 

Handläggare  

Karolina Österblom  

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: karolina.osterblom@lundby.goteborg.se  
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övrig befolkning och har även en ökad risk att utsättas för kränkningar och 

diskriminering. Båda dessa faktorer riskerar att påverka individens socioekonomiska 

situation negativt. Genom planens förebyggande och främjande arbete kan därmed både 

den enskilde individens ekonomiska situation och samhällsekonomin förbättras.   

Stadsledningskontorets bedömning är att den reviderade planen för Göteborgs Stads 

arbete kan finansieras inom nämnders och styrelsers ordinarie budget. Insatserna i planen 

avser att säkerställa att nämnder och styrelser följer vad som regleras i lagen. Utöver detta 

finns det årliga statsbidraget på 2,64 mkr som Göteborgs Stad får för att kunna anpassa 

sina verksamheter till finskt förvaltningsområde. Dessa medel hanteras och fördelas av 

stadsledningskontoret.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att flera av insatserna som till exempel kring 

rekrytering, information och kommunikation kräver mer resurser, framför allt i form av 

personalens tid och vikariekostnader än vad som idag finns tillgängligt i flera 

verksamheter. Om inte ytterligare resurser tillförs behöver alltså omprioriteringar av 

resurser göras eftersom alla insatser ska genomföras.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Arbetet med nationella minoritetsfrågor handlar i grunden om att förverkliga mänskliga 

rättigheter. Arbetet styrs av såväl internationella konventioner som nationell lagstiftning. 

Sverige har fått internationell kritik av både FN och Europarådet att den svenska 

minoritetspolitiken inte fått det genomslag som behövs för att uppfylla internationella 

konventioner. En statlig utredning 2017 visade att en bred majoritet av landets kommuner 

inte efterlevde lagens krav samt att majoritetssamhällets kunskaper om de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråken liksom deras historia och plats i Sverige idag 

fortfarande är högst bristfälliga. Utredningen ledde fram till den förstärkta 

minoritetslagen som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Planen bedöms ha en positiv inverkan för personer som tillhör den sverigefinska 

minoriteten och leda till att de i ökad utsträckning får sina rättigheter tillgodosedda. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby anser att det behöver förtydligas att denna plan i lika stor 

utsträckning som planen för arbetet med nationella minoriteter utgår ifrån mänskliga 

rättigheter. Planen beskriver att arbetet med nationella minoritetsfrågor ska bedrivas 

systematiskt och utgå ifrån ett normmedvetet arbetssätt för att förebygga diskriminering. 

Ett barnrättsperspektiv speglas delvis i planens mål och insatser bland annat genom 

fokuset på barns rätt till sitt minoritetsspråk och identitet. Stadsdelsförvaltningen Lundby 

föreslår att barnrättsperspektivet stärks i planen samt att barn och ungas rätt till inflytande 

sätts i fokus i delmål 5 kring samråd och inflytande i beslutsprocesser. Äldre personer 

som tillhör den sverigefinska minoriteten har särskilda språkliga och kulturella rättigheter 

vilka planens insatser lyfter.  

Folkhälsomyndigheten visar att hälsosituationen är olika för minoritetsgrupperna och att 

den skiljer sig jämfört med majoritetsbefolkningen. I den sverigefinska gruppen finns en 

oro för den psykiska ohälsan. I en annan rapport beskriver myndigheten att personer med 

finländskt ursprung i Sverige har i många fall rapporterat att de har sämre hälsa, sämre 
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levnadsvanor och livsvillkor än övrig befolkning. Att bli utsatt för diskriminering kan 

leda till så kallad minoritetsstress vilket också försämrar hälsan. För att skapa ökad social 

hållbarhet och en jämlik stadsdel och stad behöver vi minska skillnaderna i hälsa och 

livsvillkor.  

Tilliten mellan invånare och den offentliga sektorns institutioner spelar också en stor roll 

i arbetet mot ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. På grund av övergrepp och 

kränkningar både förr och idag finns det en förtroendeklyfta mellan de nationella 

minoriteterna och majoritetssamhället. Ett stärkt arbete med minoritetsfrågor bedöms 

kunna påverka förtroendet mellan minoriteterna och kommunens verksamheter i rätt 

riktning. För att kunna göra detta behöver dock stadens medvetenhet om denna 

förtroendeklyfta och varför den finns öka.  

Samverkan 
Ärendet informeras på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-03-12.  

Expedieras 
Ärendet expedieras till stadsledningskontoret.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023. 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnd Lundby ska yttra sig över stadsledningskontorets förslag Göteborgs 

Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023. Förslaget är utskickat på 

remiss till ett urval av stadens nämnder, råd och civilsamhällesorganisationer för yttrande 

senast 31 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav i november 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt 

förvaltningsområde. Reviderade planer är nu framtagna och stadsdelsnämnd Lundby ska 

yttra sig över dessa två som separata ärenden. Göteborgs Stad har varit del av det finska 

förvaltningsområdet sedan 1 februari 2011. Att ingå i ett förvaltningsområde för finska 

betyder att staden är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett 

förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Arbetet ska ske i tät dialog mellan staden och den sverigefinska minoriteten.  

Göteborgs Stads befintliga plan för finskt förvaltningsområde antogs i kommunstyrelsen i 

juni 2014. Planen hade år 2018 varit gällande i fem år och inget slutdatum var satt för 

planens giltighetstid. Planen hade under dessa år inte fått tillräckligt genomslag i staden. 

Kommunstyrelsen angav i uppdraget att revidering av planen skulle ske i nära samverkan 

med berörda förvaltningar och nationella minoriteter. Hänsyn skulle även tas till de 

förstärkningar i minoritetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Förändringarna i minoritetslagen handlar om att det grundläggande skyddet för de 

nationella minoriteternas språk och kultur har stärkts. Det innebär att kommuner enligt 

reviderad lag ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kommunen är 

också ovillkorligt skyldig att informera om minoriteternas rättigheter inom de 

kärnverksamheter där språkliga och kulturella rättigheter ska tillgodoses. Strukturerad 

dialog och samråd med minoriteterna ska föras och förvaltningsmyndigheter ska särskilt 

beakta barns och ungas möjligheter till inflytande i frågor som berör dem. Rätten till 

äldreomsorg på minoritetsspråk och äldres behov av att upprätthålla sin kulturella 

identitet gäller för samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk om personal finns. 

I förvaltningsområdena för finska finns ett förstärkt skydd vilket bland annat innebär att 

kommunerna är skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg helt eller till en väsentlig del 

på finska.  

Under hösten 2019 har dialog förts under ledning av stadsledningskontoret genom 

arbetsgrupper och referensgrupper med berörda verksamheter i staden och representanter 

från de nationella minoriteterna. En central del i revideringen har varit att göra planen 

mer tillgänglig och tydlig genom att prioritera insatser där staden behöver stärka sitt 

arbete för att efterleva lagens krav inom stadens grunduppdrag.  

Förvaltningens bedömning 

Generell bedömning 

Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar denna plan och ser ett behov av att stadens 

arbete med finskt förvaltningsområde stärks. Stadsdelsförvaltningen Lundby delar bilden 

att personer som tillhör nationella minoriteter inte får sina rättigheter tillgodosedda av 

staden, att kunskapsnivån hos stadens chefer och medarbetare är låg, att arbetet med 

frågorna inte ges den prioritet som krävs och att den tidigare planen inte har levts upp till.  
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Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på att planens övergripande mål är kopplat till 

den nationella politiken. Förvaltningen föreslår dock att stryka formuleringen ”i lika hög 

grad som den övriga befolkningen” i målformuleringen eftersom det nationella målet inte 

innehåller detta och dessa rättigheter ska tillgodoses oavsett eventuella brister i övrigt 

arbete.   

Delmålen är relevanta och ger i stor utsträckning den ledning som behövs för att nå 

planens mål. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att ytterligare ett delmål läggs till 

som följer delmål 5 i planen för arbetet med nationella minoritetsfrågor:  

Göteborgs Stad ska förebygga och motverka diskriminering och fördomar på grund av 

tillhörighet till den sverigefinska minoriteten.  

Insatserna kopplade till detta delmål bör spegla insatserna i planen för arbetet med 

nationella minoritetsfrågor.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser ett behov av ytterligare stöd i arbetet med finskt 

förvaltningsområde. Stadsdelsförvaltningen Lundby är medveten om att en plan ska 

besvara frågan Vad men upplever det inte resurseffektivt att varje förvaltning på egen 

hand i stor utsträckning själva lämnas svara på Hur. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser 

ett större behov av centralt metodstöd och samordning, till exempel kring information 

samt samråd och dialog. Även kring uppföljning och utvärdering av arbetet önskar 

stadsdelsförvaltningen Lundby en samordning för att öka likvärdigheten över staden. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby finansierar tillsammans med övriga stadsdelar en 

processledare för arbetet med finskt förvaltningsområde inom äldreomsorgen. Detta 

gemensamma stöd stärker arbetet i förvaltningen, samordnar arbetet och ökar 

likvärdigheten över staden.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby är positiv till att planen fokuserar på vad som ska göras 

inom grunduppdragen för att efterleva lagkraven. Förvaltningen ser ett behov av att 

arbetet med nationella minoritetsfrågor i större utsträckning än idag integreras i ordinarie 

strukturer, rutiner och processer. I Välfärdens processer finns till exempel idag endast en 

kort informationstext om finskt förvaltningsområde så detta behöver bland annat 

kompletteras med mer information om våra skyldigheter, när och hur samråd och dialog 

ska utföras samt var det går att få stöd i arbetet.  

I nuläget har stadsdelsförvaltningen Lundby inte lokala strukturer för samråd och dialog 

med de nationella minoriteterna så här behöver arbetet stärkas. Stadsdelsförvaltningen 

Lundby understryker vikten av att de nya förvaltningarna formar strukturer för samråd 

och dialog tillsammans med representanter för de nationella minoriteterna så att reellt 

inflytande säkerställs. Även relationen mellan stadens råd och respektive förvaltning bör 

ses över och tydliggöras.  

Eftersom stadsdelsnämnderna inte kommer finnas kvar från 2021 behöver en ny 

ansvarsfördelning för insatserna göras under detta år. I formandet av de nya 

förvaltningarna föreslår Stadsdelsförvaltningen Lundby att arbetet få en tydlig plats i 

ordinarie strukturer, rutiner och processer samt tillräckliga resurser avsättas. 

Gemensamma introduktionsutbildningar för chefer är en viktig ingång. Chefer i 

verksamheterna har det övergripande ansvaret för att planen implementeras i deras 

verksamheter så det är centralt att de har kompetens och tid för detta liksom att de får stöd 

av HR, verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, utvecklingsledare och liknande med 



 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 6 (7) 

   

   

kompetens inom mänskliga rättigheter och nationella minoritetsfrågor. De nya 

förvaltningarna behöver ansvara för hur detta stöd ska utformas, med hjälp av en 

samordning över staden för ökad likvärdighet mellan förvaltningar.  

Planen för finskt förvaltningsområde kompletterar planen för nationella minoritetsfrågor. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby anser att det skulle underlätta arbetet om planerna var mer 

samstämmiga och även följde samma struktur.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser ett behov av ett ökat intersektionellt perspektiv i 

planen så att både beskrivningarna och insatserna i större utsträckning tar hänsyn till att 

personer som tillhör den sverigefinska minoriteten är en heterogen grupp och kan möta 

diskriminering utifrån flera diskrimineringsgrunder samtidigt vilka då kan förstärka 

varandra. Det extra fokuset på barn och unga samt äldre anser stadsdelsförvaltningen 

Lundby vara rimligt och relevant. Stadsdelsförvaltningen Lundby saknar insatser riktade 

till de yngsta barnen och vill gärna se fokus även på denna målgrupp.  

Enligt uppdraget från kommunstyrelsen skulle revideringsprocessen av planerna ske i 

nära samverkan med de nationella minoriteterna och stadens förvaltningar och under 

hösten 2019 har stadsledningskontoret haft samråd och dialog med representanter från de 

nationella minoriteterna och berörda verksamheter i staden. Även implementering ska ske 

i samråd och dialog med de nationella minoriteterna. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser 

ett behov av detta och anser att deras röster måste få väga tungt i såväl remissförfarandet 

som i implementeringen.  

Delmål 1 

Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar att kommunstyrelsen och Nämnden för 

konsument- och medborgarservice får ansvar att samla och förmedla kunskapsstöd och 

informationsmaterial till stadens verksamheter om finskt förvaltningsområde och ser att 

det kan bidra till en ökad likvärdighet över staden.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby menar att det behövs ett förtydligande i planen vad som 

menas med att utbilda personal med kompetens i det finska språket och i den 

sverigefinska kulturen. Förvaltningen ser även ett behov av ökad samordning över staden 

för att i större utsträckning lyckas rekrytera personal med denna kompetens.  

Delmål 2 

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser behovet men anser inte att vi på egen hand har 

möjlighet att kartlägga intresse av service, vård och omsorg på finsk äldreomsorg i 

samverkan med den sverigefinska minoriteten under år 2020. Stadsdelsförvaltningen 

Lundby föreslår att insatsen flyttas till år 2021 och ansvarig blir den nya nämnden för 

äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Då kan långsiktiga och hållbara strukturer för 

samverkan byggas upp och en likvärdig kartläggning över hela staden göras.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby strävar efter att rekrytera personal som har finsk språklig 

och kulturell kompetens och flyttar om mellan enheterna så har medarbetare med denna 

kompetens på de enheter där detta krävs. Det har genomförts en inventering av 

medarbetare med finskspråkig kompetens i staden hösten 2019. Inventeringen visar att 

äldreomsorgen i Lundby har 14 medarbetare med finskspråkig kompetens och att 16 

brukare helt får sin omsorg tillgodosedd med finskspråkig personal. För att delmålet ska 

uppfyllas är stadsdelsförvaltningen Lundbys bedömning att den nya förvaltningen för 
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äldreomsorg och hälso- och sjukvård behöver hitta rutiner, arbetssätt och samverkan för 

att kunna arbeta med dessa insatser mer fokuserat och målgruppsinriktat. 

Delmål 3 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att lägga till stadsdelsnämnderna som ansvariga 

under insats 3.2 och inkludera arbete riktat till de små barnen och deras vårdnadshavare 

inom öppna förskolor, förskolor och inom det familjecentrerade arbetet. Även 

fritidsverksamhet som idag ligger inom stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll i detta 

delmål då de arbetar mycket med ungas identitetsskapande och kultur.  

Delmål 4 

Stadsdelsförvaltningen Lundby tillstyrker delmålet och anser det vara av yttersta vikt att 

barn får sin rätt till identitet och språk tillgodosedda utan diskriminering. Bedömningen 

av insatserna lämnar vi till ansvariga nämnder och övriga remissinstanser att bedöma.  

Delmål 5 

Stadsdelsförvaltningen Lundby uppskattar det särskilda fokuset på barn och unga som 

beskrivs och föreslår att det läggs till i målformuleringen för ökad tydlighet.  

Det lokala arbetet med systematiska och utvecklade former för dialog och samråd med 

den sverigefinska minoriteten har påtagliga brister och behöver utvecklas. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att insats 5.1 tydliggör vilka beslutsprocesser som 

menas.   

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att lägga till stadsdelsnämnderna som ansvarig i 

insats 5.2 eftersom fritidsverksamheter och ungdomssatsningen arbetar mycket med barn 

och ungas rätt till inflytande.  

 

 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 

 

Stadsdelsdirektör 

 

Märta Lycken  

 

Stabschef 

 

 



Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

##Beslut##Tillstyrker##Beslut## 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning##Exempelvis Kommentar##Sammanfattning## 

 

##Beslutstext## 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Göteborgs Stads plan för arbete med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 

§ 61, N609-0342/20 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över Göteborgs Stads 

reviderade plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020–2023.  
 

Grundskoleförvaltningen bedömer planen som bra och föreslår endast mindre justeringar, 

framför allt uppdateringar i beskrivningen av grundskolenämndens beslut kring 

tvåspråkig undervisning på finska. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-19. 

Förvaltningen föreslår att nämnden, med hänsynstagande till synpunkterna i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, tillstyrker den reviderade planen för arbete med 

finskt förvaltningsområde 2020–2023 samt översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

Beslut 
1. Grundskolenämnden tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, Göteborgs Stads reviderade plan för arbete med finskt 

förvaltningsområde 2020–2023.  
 

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen  

 

 

Grundskolenämnd   
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-18 



  



Dag för justering 

2020-03-25 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

 

__________________________ 

Åke Ström 

 

Ordförande   Justerare 

 

 

__________________________ __________________________ 

Helene Odenjung (L)  Bosse Parbring (MP) 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Gill Bengtsson 

Registrator 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Göteborgs stads reviderade plan för arbete 
med finskt förvaltningsområde 2020–2023 

Förslag till beslut 
1. Grundskolenämnden tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i förvaltningens 

tjänsteutlåtande, Göteborgs Stads reviderade plan för arbete med finskt förvaltningsområde 

2020–2023.   
 

 Grundskoleförvaltningen   
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-19 

Diarienummer N609-0342/20 

 

Handläggare 

Christian Arensberg 

Telefon:031 365 70 88 

E-post: christian.arensberg@grundskola.goteborg.se  



2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020 att remittera Göteborgs Stads plan för 

arbete med finskt förvaltningsområde 2020–2023 till bland andra grundskolenämnden. 

Grundskoleförvaltningen bedömer planen som bra och föreslår endast mindre justeringar, 

framför allt uppdateringar i beskrivningen av grundskolenämndens beslut kring 

tvåspråkig undervisning på finska.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De ansvar som åligger grundskolenämnden i planen är redan omhändertagna i budgeten för 

2020. Inga kostnader utöver detta tillkommer. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. Då 

remissen är intern inom Göteborgs Stad har stadsledningskontoret gjort bedömningar för 

dessa dimensioner. 

Samverkan 
Information har genomförts vid förvaltningens samverkansgrupp den 9 mars 2020. 

Bilaga 
Göteborgs Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020–2023. 

 

 

  



Ärendet  
Grundskoleförvaltningen har några mindre förslag på kompletterande text till föreslagen 

plan. Förslagen innebär en uppdatering av beskrivningen av grundskolenämndens beslut 

om tvåspråkig skola. Då tvåspråkig undervisning inte är ett krav inom det finska 

förvaltningsområdet föreslår grundskoleförvaltningen att det i planen framhålls att 

införandet av tvåspråkig undervisning är en del av Göteborgs Stads höga ambitionsnivå i 

arbetet med de nationella minoriteterna.   

Remissvar ska inkomma till stadsledningskontoret senast den 31 mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad ingår i det finska förvaltningsområdet. Stadsledningskontoret har skrivit 

ett förslag på plan för hur staden ska utveckla arbetet för detta under tidsperioden 2020–

2023. Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020 att remittera den reviderade 

planen till bland andra grundskolenämnden. 

Grundskoleförvaltningens förslag till text i Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020–2023 sidan 19, ”Nuläge grundskola”. 

I tredje stycket står att: 

”Fram till 1990-talet erbjöd Göteborgs Stad tvåspråkig skolundervisning på finska och 

svenska. I början av 1990-talet förändrades situationen och en fristående skola tog 

ansvaret att arrangera undervisning på finska. 2016 drog Skolinspektionen in tillståndet 

från den fristående skolan och sedan dess har barnen inte haft möjlighet att läsa 

grundskolestudier på finska. I 2017 ankom ett Göteborgsförslag om att Göteborgs Stad 

skulle starta tvåspråkig undervisning på finska. Frågan utreddes av stadsdelarna och 

lämnades över till grundskolenämnden 2018. Grundskolenämnden har hanterat frågan två 

gånger, 24 oktober 2018 och 21 mars 2019. I mars 2019 beslutade grundskolenämnden 

att starta tvåspråkig undervisning i Göteborg på finska och svenska.” 

I texten finns det en beskrivning av ansvar som inte stämmer med skolförfattningarna och 

det saknas en beskrivning av grundskolenämndens hantering av frågan under 2020. 

Förslag på ny text är: 

” Fram till 1990-talet erbjöd Göteborgs Stad tvåspråkig skolundervisning på finska och 

svenska. I början av 1990-talet startade en fristående skola som erbjöd tvåspråkig 

undervisning på finska. 2016 drog Skolinspektionen in tillståndet för den Sverigefinska 

skolan. 2017 ankom ett Göteborgsförslag om att Göteborgs Stad skulle starta tvåspråkig 

undervisning på finska. Frågan utreddes av stadsdelarna och lämnades över till 

grundskolenämnden 2018. Även om det enligt regler för det finska förvaltningsområdet 

inte finns krav på tvåspråkig undervisning i grundskolan framkom i utredningen att 

frågan är viktig för Göteborgs Stad. Göteborgs Stad har en hög ambitionen i arbetet för 

att ge elever i Göteborg som tillhör den sverigefinska minoriteten möjligheter att behålla, 

utveckla men även revitalisera sina språkkunskaper i finska. Grundskolenämnden 

beslutade i februari 2020 att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att starta tvåspråkig 

undervisning och annan verksamhet vid sidan av modersmålsundervisning för att 

åstadkomma detta.” 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

Bengt Randén  Helena Sjöberg 

Förvaltningsdirektör  Avdelningschef 

 



 

 

##Beslutstext## 
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§ 18, diarienummer N043-0017/20 

Svar på remiss om Göteborgs Stads plan för arbetet med 
finskt förvaltningsområde 2020–2023 

 

Beslut 
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice tillstyrker förslaget för 

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 med 

några förtydliganden angivna i detta yttrande. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice skickar förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 

justerat. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-07. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

  

Konsument och medborgarservice 

 
  

Utdrag ur Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2020-03-25 



 

 

Konsument och medborgarservice 
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Dag för justering 

2020-03-25 

 

Vid protokollet 
 

 

 

Sekreterare 

Irene Gustafsson 

 

 

Ordförande 

Björn Jedvert (L) 

 

Justerande 

Jonas Svensson (MP) 
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§ 43 Dnr 0184/20 

Remissvar avseende Göteborgs Stads arbete med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 
Göteborgs Stad har tagit fram en plan för arbetet med finskt förvaltningsområde för 

perioden 2020-2023. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker planen under 

förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

Beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker Göteborgs Stads 

plan för arbetet med finskt förvaltningsområde under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som eget yttrande.  

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2020 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2020-03-19 

 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas: 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Sekreterare 

Jenny Henriksson 

 

 

Ordförande 

Anders Svensson (M) 

 

Justerande 

Mats Pilhem (V) 
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Svar på remiss avseende Göteborgs Stads 
plan för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 

Förslag till beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker planen under 

förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som eget yttrande.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stad är del av det finska förvaltningsområdet sedan 2011 vilket betyder att 

staden är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt 

skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Stadens plan för finskt förvaltningsområde är under revidering. Nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning är remissinstans och har ombetts inkomma med 

synpunkter.  

Göteborgs Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023 innehåller ett 

övergripande mål samt fem delmål med tillhörande insatser, där Arbetsmarknad och 

vuxenutbildning har tilldelats ansvar för tio insatser.  

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker planen under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningens bedömning är att den reviderade plan för Göteborgs Stads arbete med 

finskt förvaltningsområde 2020–2023 kan finansieras inom nämndens ordinarie budget.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Att som nationell minoritet få använda sitt eget språk och utveckla sin egen kultur är en 

mänsklig rättighet och förutsättning för ett gott liv. Det finska språket har funnits i 

Sverige sedan före svensk statsbildning på 1100–1200-talet och den sverigefinska 

kulturen är del av det svenska och europeiska kulturarvet. Planen är ett stöd i arbetet att 

skydda och främja den språkliga och kulturella mångfalden i Sverige och i Europa genom 

att ta fram konkreta insatser som bidrar till planens övergripande mål att skydda de 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-20 

Diarienummer 0184/20 

 

Handläggare 

John Harming 

Telefon: 031-368 30 24 

E-post: john.harming@arbvux.goteborg.se  
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nationella minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls 

levande och säkerställa att minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie strukturer 

och verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens.  

Samverkan 
Information i Förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 10 mars 2020. 

Bilagor 

1. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023. 

2. Remittering av Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 

2020-2023 

3. Lista över remissinstanser 

4. Yrkande om ytterligare remissinstanser 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har av kommunstyrelsens fått i uppdrag att revidera Göteborgs 

Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde. Arbetet ska ske i nära samverkan 

med berörda förvaltningar, varav nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

ombetts inkomma med synpunkter (Dnr 1223/19).  

Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet sedan den 1 februari 2011. 

Att ingå i ett förvaltningsområde för finska betyder att staden är skyldig att ge det finska 

språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Tidigare planer om 

minoritetsfrågor har enligt utvärderingar visat sig inte fått tillräckligt genomslag i 

ansvariga nämnder. Samtidigt har lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

reviderats vilket har lett till att stadens skyldigheter gentemot de nationella minoriteternas 

rättigheter har förstärkts och blivit ännu tydligare. Nämnden för Arbetsmarknad och 

vuxenutbildning har ombetts att inkomma med yttrande på den nya skrivelsen, Göteborgs 

Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023. 

Ett förvaltningsområde för minoritetsspråk är ett område där regeringen beslutat att en 

nationell minoritet har förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Göteborgs stad ansökte om, som regeringen beviljade 2011, att bli finskt 

förvaltningsområde.  

I förvaltningsområden har enskilda rätt att använda sitt nationella minoritetsspråk i 

skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få tillgång 

till äldreomsorg och förskola helt eller till en väsentlig del på sitt minoritetsspråk. 

Ansvaret för att implementera Göteborgs Stads plan för arbete med minoritetsfrågor 

ligger på varje nämnd och styrelse som omnämns i planen. Implementeringen och 

konkretisering av insatser på förvaltningsnivå ska ske i samråd med den sverigefinska 

minoriteten genom att minoriteten ges inflytande i frågor som berör dem. Varje nämnd 

och styrelse har möjlighet att fritt anpassa inflytandeformerna efter vad som är bäst för 

varje situation. Varje nämnd med ansvar för insatser i planen följer upp det egna arbetet 

och om det har gett effekt, det vill säga om insatserna bidragit till de uppsatta delmålen.  

Målet med planen 
Planens övergripande mål är att Göteborgs stad ska ge skydd för de nationella 

minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken sa att de kan hållas 

levande och säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter tas tillvara inom 

ordinarie strukturer och verksamhetsområdet i lika hög grad som den övriga 

befolkningens. Det övergripande målet följs av fem delmål med tillhörande insatser. 

Nedan beskrivs de insatser där nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett 

uttalat ansvar. 

Delmål 1 

Göteborgs stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska såväl som på finska i 

ärenden med anknytning till förvaltningsområdet.  
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Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser  

• Information om finskt förvaltningsområde och verksamhetens ansvar ska finnas 

tillgänglig och vara integrerad i extern och intern kommunikation inom ansvariga 

nämnders verksamheter 

• Utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska språket och i den 

sverigefinska kulturen 

Delmål 2 

Göteborgs stad ger tillgång till service, vård och omsorg för äldre både på finska och 

svenska genom att stödja äldres sverigefinska kulturella identitet. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser  

• Rekrytera och försörja vård- och omsorgspersonal med språklig och kulturell 

kompetens 

• Ge individer inom hemtjänsten möjlighet att använda finska med 

omsorgspersonalen 

Delmål 3 

Göteborgs stad uppmärksammar och stärker den sverigefinska kulturen som en del av det 

svenska samhället 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser  

• Rekrytera, säkra och underhålla personal med sverigefinsk språklig och kulturell 

kompetens 

Delmål 4 

Göteborgs stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. Göteborgs stad ger 

tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser  

• Kartlägga behovet för undervisning på finska 

• Erbjuda modersmålsundervisning i finska både som språkval och utanför 

timplanebunden tid. 

• Tillhandahålla tvåspråkig/finskspråkig undervisningsmaterial 

• Rekrytera, säkra och underhålla personal med språklig och kulturell kompetens 

Delmål 5 

Göteborgs stad har systematiska och utvecklade former för samråd som ger inflytande i 

beslutsprocessen: 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser 

• Det är en rutin att samråda med den sverigefinska minoriteten i så tidigt skede 

som möjligt i myndighetens beslutsprocess. 
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Planens relevans för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Enligt skollagen är det övergripande målet för den kommunala vuxenutbildningen att 

vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet 

samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov 

och förutsättningar. Detta övergripande mål för den kommunala vuxenutbildningen blir 

en given utgångspunkt för Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning att hantera 

mål och insatser inom planen för finskt förvaltningsområde.  

Stadsledningskontoret önskar svar på följande frågor: 

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i 

planen? Om ja - vilka och motivera varför.  

 

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? 

Om ja - föreslå vilka och motivera varför. 

 

3. Ger delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens 

mål? Om inte, vad saknas? 

 

Stadsledningskontoret vill även inhämta ansvariga nämnders bedömning av de 

ekonomiska konsekvenserna för arbetet. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning anser att förslaget till reviderad 

plan är relevant och välformulerad. 

Förvaltningen svar på de frågor stadsledningskontoret presenteras nedan. 

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i 

planen? Om ja - vilka och motivera varför.  

• I delmål 2 och insats II ”Rekrytera och försörja vård- och omsorgspersonal 

med språklig och kulturell kompetens” anser förvaltningen att uppdraget att 

rekrytera inte bör ligga på Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

utan på de nämnder som anställer personalkategorin i fråga.  

 

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? 

Om ja - föreslå vilka och motivera varför. 

• Det finns inget ytterligare som planen bör inkludera. 

 

3. Ger delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens 

mål? Om inte, vad saknas? 

• I delmål 2 och insats III ”Ge individer inom hemtjänsten möjlighet att 

använda finska med omsorgspersonalen” är innebörden inte helt 

okomplicerad att tolka utifrån Nämndens för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning uppdrag. Förvaltningen anser att innebörden av denna insats 

är svårtolkad och önskar ett förtydligande kring om detta innebär att 

nämnden ska kunna erbjuda utbildning i finska för människor som ämnar 

arbeta eller redan arbetar inom hemtjänst.  
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• När det avser att staden inom delmål 4 ska erbjuda tvåspråkig undervisning i 

grundskolan samt ge tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del 

bedrivs på finska, har Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ett 

mer indirekt uppdrag än nämnderna som ansvarar för förskola och 

grundskola. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder inte 

förskole- och grundskoleverksamhet, utan har en roll i att stötta dessa. Bland 

annat utifrån ett kompetensförsörjningsstöd. Att särskilja detta skapar en 

större tydlighet i planen. 

 

Förvaltningen bedömer att planen kan genomföras inom ramen för befintlig budget. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden tillstyrker planen under 

förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas samt att nämnden översänder 

tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som eget yttrande. 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning  
 

 

Andreas Lökholm  

Förvaltningsdirektör  

Kathrin Ahlstedt 

Stabschef 
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 

§ 67, 0086/20 
 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till revidering av plan för Göteborgs Stads 

arbete med finskt förvaltningsområde 2020–2023, under förutsättning att 

framförda synpunkter beaktas i det fortsatta beredningsarbetet. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Handling 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-21.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.   

 

Dag för justering 

2020-03-23 

 

Vid protokollet 

 

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 
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Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till 
revidering av Göteborgs Stads plan för arbete 
med finskt förvaltningsområde 2020-2023  

Förslag till beslut 

I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till revidering av plan för Göteborgs Stads 

arbete med finskt förvaltningsområde 2020–2023, under förutsättning att 

framförda synpunkter beaktas i det fortsatta beredningsarbetet. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Göteborgs Stad är ett finskt förvaltningsområde från 2011-02-01 vilket betyder att staden 

är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och 

stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag 2018-11-07 § 847 (dnr 0361/18) att revidera 

planen för finskt förvaltningsområde tillsammans med Göteborgs Stads plan för arbete 

med nationella minoritetsfrågor. Enligt uppdraget ska revideringsprocessen ske i nära 

samverkan med den sverigefinska minoriteten och stadens förvaltningar.  

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att tillstyrka den reviderade planen för arbete 

med finskt förvaltningsområde, under förutsättning att framförda synpunkter beaktas i det 

fortsatta beredningsarbetet. För att kunna avgöra insatsernas storlek behöver det 

tydliggöras när delmålen kan anses uppfyllda, och hur måluppfyllelsen kan utvärderas. 

Behoven av att stärka biblioteksutbudet måste utgå från en analys av befintligt utbud. De 

insatser som kulturförvaltningen ges ansvar för handlar om förstärkta insatser snarare än 

nya uppdrag, förvaltningen påpekar ändå ett generellt problem att antalet ålagda insatser 

ökar samtidigt som anslaget minskar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Stadsledningskontorets bedömning är att den reviderade planen för Göteborgs Stads 

arbete med finskt förvaltningsområde kan finansieras inom nämnders och styrelsers 

ordinarie budget. Samtidigt har lagkraven stärkts, vilket leder till fler efterfrågade insatser 

från bland annat kulturförvaltningen. Det är ett generellt problem att antalet ålagda 

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-21 

Diarienummer 0086/20 

 

Klas Grinell 

Telefon: 031-368 36 83 

E-post: klas.grinell@kultur.goteborg.se 
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insatser ökar samtidigt som anslaget minskar. Sammantaget finns nu fler förväntade 

insatser än resurser.  

Bedömning ur ekologisk dimension  

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Bedömning ur social dimension  

Planen är ett stöd i arbetet med att skydda och främja den språkliga och kulturella 

mångfalden i Sverige och i Europa. Den blir en ytterligare hjälp i kulturförvaltningens 

arbete för att efterleva minoritetslagen. Planens övergripande mål är att skydda de 

nationella minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls 

levande och säkerställa att minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie strukturer 

och verksamhetsområdet i lika hög grad som den övriga befolkningens. 

Barnperspektivet och barnkonventionen speglas i planens målsättningar och insatser. 

Barn och ungas rätt till sin flerkulturella identitet, användning och utveckling av det egna 

minoritetsspråket samt inflytande och samråd i frågor som berör dem betonas särskilt. 

Äldre personer tillhörandes de nationella minoriteterna har särskilda språkliga och 

kulturella rättigheter inom service, vård och omsorg, vilket planens insatser lyfter. 

Som stadsledningskontoret betonar kan ett stärkt arbete med minoritetsfrågor påverka 

förtroendet mellan minoriteterna och kommunens verksamheter i rätt riktning. 

Arbetsmiljökonsekvenser 

Arbetsmiljön på kulturförvaltningen är redan pressad. De personella resurserna är hårt 

belastade och varje nytt uppdrag som ska klaras inom befintlig budget ökar belastningen, 

när förvaltningen istället har stort behov av att förbättra arbetsmiljön för chefer och 

medarbetare.  

Bilaga 

Remiss från kommunstyrelsen om förslag till Göteborgs Stads plan för arbete med finskt 

förvaltningsområde 2020–2023. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen. 
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har översänt reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt 

förvaltningsområde 2020–2023 till kulturnämnden på remiss. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-03-31. 

Beskrivning av ärendet 

Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag reviderat befintlig plan för 

nationella minoritetsfrågor och plan för finskt förvaltningsområde.  

Göteborgs Stad har varit ett finskt förvaltningsområde från 2011-02-01. Den 

sverigefinska minoriteten är Göteborgs största minoritet. I ett förvaltningsområde har 

enskilda rätt att använda sitt nationella minoritetsspråk i skriftliga och muntliga kontakter 

med myndigheter. Enskilda har också rätt till förskola och annan pedagogisk verksamhet 

samt rätt till äldreomsorg helt eller delvis på finska. Minoritetspolitiken ska förverkligas i 

tät dialog med den sverigefinska minoriteten. I Göteborg finns ett sverigefinskt råd med 

21 ledamöter, som är kommunstyrelsens samrådsorgan. Göteborgs stad mottar ett årligt 

statsbidrag på 2.64 mkr för merkostnader för finskt förvaltningsområde. Ett villkor för 

detta stöd är att kommunen kartlägger åtgärdsbehov till stöd för användningen av finska.  

De förstärkningar i minoritetslagen (2009:724) som trädde i kraft den 1 januari 2019 

beaktas i den reviderade planen. Förändringarna i minoritetslagen (2009:724) handlar om 

att det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur har 

stärkts. Det innebär att kommuner enligt reviderad lag ska anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete. Kommunen är också ovillkorligt skyldig att informera om 

minoriteternas rättigheter inom de kärnverksamheter där språkliga och kulturella 

rättigheter ska tillgodoses.  

Planens delmål och insatser 

Den reviderade planen har fem delmål och 17 insatser. Kulturnämnden ansvarar för 

insatser inom delmål 1 (Information och kommunikation), 3 (Kultur) och 5 (Inflytande 

och delaktighet). 

Insatserna kopplade till delmål 1 säger att kulturnämnden ansvarar för att information om 

finskt förvaltningsområde och verksamhetens ansvar ska finnas tillgänglig och vara 

integrerad i extern och intern kommunikation inom nämndens verksamhet, liksom att 

nämnden ansvarar för att utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska 

språket och den sverigefinska kulturen. 

Under delmål 3 utpekas kulturnämnden som delansvarig för att i samråd med minoriteten 

genomföra firandet av sverigefinska dagen, liksom för att utvärdera firandet, i samråd 

med minoriteten. Nämnden ansvarar också för att biblioteken förstärker sitt finska och 

sverigefinska utbud. 

Insatserna under delmål 5 handlar om att ha rutiner för samråd med den sverigefinska 

minoriteten i så tidigt skede som möjligt, liksom om att utveckla formerna för samråd 

med barn och unga.  
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Förvaltningens beredning av ärendet 

Kulturförvaltningen har sedan det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas 

språk och kultur stärkts genom förändringar i minoritetslagen (2009:724) som trädde i 

kraft 1 januari 2019 arbetat med de nationella minoritetsfrågorna. Förvaltningen har i 

samband med en översyn av kulturstöd gjort en specifik utredning i samråd med 

representanter från de nationella minoriteterna. I revideringen av planen har 

representanter för kulturförvaltningen medverkat i workshops.  

Förvaltningens synpunkter 

Kulturförvaltningen ställer sig positiv till planen, men framhåller att Göteborgs Stads 

kulturprogram borde lyftas fram som en av de planer igenom vilka denna plan kan verka. 

Kulturprogrammet är en nyckel i stödjandet av de nationella minoriteternas kulturella och 

språkliga rättigheter, liksom för att sprida kännedomen om den sverigefinska kulturen 

bland invånarna i stort.  

Vid remittering av förslag till Göteborgs Stads plan för arbete med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023 bifogades ett antal frågor som remissinstanserna ombeds 

besvara i sina yttranden. Nedan redovisas frågorna samt förvaltningens svar.   

1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i 

planen? Om ja - vilka och motivera varför.  

2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? 

Om ja - föreslå vilka och motivera varför. 

3. Ger delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens 

mål? Om inte, vad saknas? 

Förvaltningen anser inte att några utgångspunkter, delmål eller insatser bör strykas. Inte 

heller har förvaltningen några förslag på tillägg. Däremot efterfrågas några preciseringar 

av vad mål och insatser betyder och när de kan anses uppfyllda. 

Delmål och insatser 

Delmål 1 ställer krav på att informera och kommunicera aktivt på svenska såväl som 

finska i ärenden med anknytning till förvaltningsområdet är redan en del av 

kulturförvaltningens arbete, vilket avspeglas såväl i Göteborgs Stads biblioteksplan som i 

Riktlinjer för kulturstöd. Samtidigt kommer bland annat de nuvarande kulturstödformerna 

påverkas av planens höjda mål. Kulturförvaltningens bedömning utifrån planen är att 

Göteborgs Stads kontaktcenter, förvaltningen för konsument och medborgarservice, vid 

behov kan bistå med råd och stöd av kommunikation på finska. Däremot ställs krav på att 

Göteborgs stad måste arbeta mer uppsökande för att nå individer med sverigefinskt påbrå. 

Det är oklart vilka krav detta ställer på kulturförvaltningens olika verksamheter, till 

exempel biblioteken, eller om det ryms under insats 1:II där nämnden för konsument och 

medborgarservice tillsammans med kommunstyrelsen ansvarar. 

Insats 1.III handlar om att utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska 

språket och den sverigefinska kulturen. Det finns emellertid inga mått för hur mycket 

sådan kompetens som behövs för att uppfylla planens mål eller var den behöver finnas. 

För kulturförvaltningens del gäller det framförallt ambitionsnivån i stadens uppsökande 

arbete, som skulle kunna inkludera bibliotekens verksamhet.  



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 5 (5) 

   

   

Insats 3.I handlar om att kulturnämnden har delansvar för att fortsätta det årliga firandet 

av den sverigefinska dagen i samråd med minoriteten. Det ska också tillsammans med 

minoriteten utvärderas och rapporteras till stadsledningskontoret. Det ökade kravet på 

samråd, inte bara med representanter för den sverigefinska minoriteter utan med individer 

som inte är organiserade, gör arbetet både svårare och mer arbetskrävande då det kan 

finnas olika åsikter om hur firandet bör genomföras. Mot vilka mål utvärderingen ska ske 

uttalas inte heller i planen.  

Insats 3.II handlar om att biblioteken ska förstärka och tillgängliggöra det finska och 

sverigefinska utbudet. Även här ska rekryteras, säkras och underhållas att det finns 

finskkompetent personal. Här finns emellertid inga argument eller mått för nuvarande 

brister, eller för vad som kan sägas vara ett starkt utbud, varför det är svårt att säga när en 

förstärkning kan sägas ha åstadkommits. Det förväntade resultatet är att stödja den 

sverigefinska kulturens fortlevnad. Hur och utifrån vilken tidshorisont detta kan 

utvärderas är oklart.  

I presentationen av delmål 3, ”Kultur”, talas om vikten av att Göteborgs Stad fortsätter 

stödja finska och sverigefinska föreningar genom verksamhetsstöd och kulturstöd, vilket 

också adresseras i kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd. Till denna dimension av 

delmålet kopplas dock inga specifika insatser i planen. Även under detta delmål kommer 

en insats (3:IV) om behovet av sverigefinsk språklig och kulturell kompetens, utan att det 

preciseras hur det ska utvärderas samt om och när behovet kan anses tillfredställande 

uppfyllt. 

Insats 5:I handlar om att ha rutiner för att samråda med den sverigefinska minoriteten i så 

tidigt skede som möjligt i myndighetens beslutsprocess, vilket redan beaktas i befintliga 

riktlinjer för kulturstöd. 
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Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

Exempelvis Tillstyrker 

 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 
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Remissvar angående plan för Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020–2023  (SLK Remiss dnr 1223/19) 

§ 57, 0261/20 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden tillstyrker insats 1:1 och 1:2 under delmål 1, samtliga insatser 

under delmål 2 och delmål 3, insats 4:2, 4:3 och 4:5 under delmål 4 och samtliga 

insatser under delmål 5 i stadsledningskontorets förslag till plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde. 

2. Utbildningsnämnden avstyrker insats 1:3 under delmål 1 samt insatserna 4:1 och 4:4 

under delmål 4. 

3. Tjänsteutlåtandet med utbildningsnämndens yttrande över Stadsledningskontorets 

förslag till plan lämnas som remissvar. 

 

Handling/ar 

Tjänsteutlåtande 2020-21 

Förvaltningens samverkansgrupp 2020-03-09 

 

Protokollsanteckning 

Anna-Klara Behlin (V) antecknar för (V), (MP) och (FI) ett yttrande om remissvar 

angående plan för Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 

2020-2023. Yttrandet biläggs protokollet som bilaga 1. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Stadsledningskontoret 

 

 

Dag för justering 

2020-03-26 

 

Utbildning  

  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 



Vid protokollet 

 

 

 

Yttrande V, MP och Fi 

Utbildningsnämnden 2020-03-17 

Ärende 13 

       

 

 

Yttrande om remissvar angående plan för Göteborgs Stads plan för 

arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

 

Göteborgs stad är sedan 2011 ett finskt förvaltningsområde vilket ger den sverigefinska 

minoriteten förstärkta rättigheter. Under delmål 4 finns insatsen att ”kartlägga behovet 

för undervisning på finska” och där är utbildningsnämnden en av flera ansvariga. 

Insatsen motiveras med att behovet av undervisning i och på finska behöver undersökas 

närmare bland stadens sverigefinska barnfamiljer. Vi anser att utbildningsnämnden bör 

bidra med en sådan kartläggning för att få bättre insikt i hur behoven ser ut hos 

ungdomar i gymnasieåldern i Göteborg.  

 

 

 

Remissvar angående plan för Göteborgs Stads plan för arbetet med 

finskt förvaltningsområde 2020–2023  

Förslag till beslut 

I Utbildningsnämnden 

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Anna-Klara Behlin 

 

Utbildningsförvaltningen  

  

  

Tjänsteutlåtande nr: 2020-21 

Utfärdat 2020-02-21 

Diarienummer 0261/20 

 

Handläggare: Katarina Högfeldt 

E-post: katarina.hogfeldt@educ.goteborg.se  



4. Utbildningsnämnden tillstyrker insats 1:1 och 1:2 under delmål 1, samtliga insatser 

under delmål 2 och delmål 3, insats 4:2, 4:3 och 4:5 under delmål 4 och samtliga 

insatser under delmål 5 i stadsledningskontorets förslag till plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde. 

5. Utbildningsnämnden avstyrker insats 1:3 under delmål 1 samt insatserna 4:1 och 4:4 

under delmål 4. 

6. Tjänsteutlåtandet med utbildningsnämndens yttrande över Stadsledningskontorets 

förslag till plan lämnas som remissvar. 

Sammanfattning 

Stadsledningskontoret har på Kommunstyrelsen uppdrag tagit fram en reviderad plan 

för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde 2020–2023. Syftet med 

planen är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs 

stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning kring de nationella 

minoriteternas rättigheter. En förstärkt minoritetslagstiftning trädde 2019-01-01 och de 

nya reglerna syftar bland annat till att stärka det grundläggande skyddet för de 

nationella minoriteternas språk och kultur och till att stärka de utökade rättigheter som 

finns inom förvaltningsområdena. För förvaltningsområden innebär det bland annat 

förstärkt rätt för enskilda att erbjudas äldreomsorg, förskola, öppen förskola och 

fritidsverksamhet.  

Planen innefattar fem delmål; 1) Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på 

svenska såväl som på finska i ärenden med anknytning till förvaltningsområdet, 2) 

Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre både på finska och 

svenska genom att stödja en sverigefinsk kulturell identitet, 3) Göteborgs Stad ska 

uppmärksamma och stärker den sverigefinska kulturen som en del av det svenska 

samhället, 4) Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. 

Göteborgs Stad ger tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen 

bedrivs på finska och 5) Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för 

samråd som ger inflytande i beslutsprocessen.  

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att tillstyrka insats 1:1 och 1:2 under delmål 

1, samtliga insatser under delmål 2 och delmål 3, insats 4:2 och 4:3 under delmål 4 och 

samtliga insatser under delmål 5 i stadsledningskontorets förslag till plan för arbetet 

med finskt förvaltningsområde.  

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att avstyrka insats 1:3 under delmål 1 samt 

insatserna 4:1 och 4:4 under delmål 4. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det är Stadsledningskontoret bedömning är att insatserna i planen kan finansieras inom 

nämnders och styrelses ordinarie budget. Enligt stadsledningskontoret avser insatserna i 

planen att säkerställa att nämnder och styrelser efterlever den förstärkta 

minoritetslagstiftningen. Det är dock utbildningsförvaltningens bedömning att flertalet 

insatser där utbildningsnämnden görs ansvariga inte reglerats i lag. Att som kommun 

vara finskt förvaltningsområde innebär bland annat förstärkt rätt för enskilda att 

erbjudas äldreomsorg, förskola och viss annan pedagogisk verksamhet som syftar på 

öppen förskola och fritidsverksamhet eller annan pedagogisk omsorg som erbjuds i 

stället för förskola eller fritidshem på finska. Undervisning och undervisningsmaterial 

på finska inom gymnasieskolan omfattas inte av minoritetslagstiftningen och skulle 

innebära kostnader som inte ryms inom ordinarie budget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 



Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen delar stadsledningsförvaltningens bedömning att Göteborgs 

Stad behöver stärka sitt arbete gällande finskt förvaltningsområde genom att säkerställa 

att de individer som tillhör minoriteten får sina rättigheter tillgodosedda.  

Det finns ett tydligt rättighetsperspektiv kring barn och unga i planen då det gäller rätten 

till flerkulturell identitet, användning och utveckling av det egna minoritetsspråket samt 

inflytande i frågor som berör dem vilket är förenligt med ett flertal artiklar i FN:s 

konvention om barns rättigheter.  

Samverkan 

Tjänsteutlåtandet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG den 9 mars 2020. 

 

Bilagor 

1. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023 – 

remissversion 

  



Ärendet  

Stadsledningskontoret har överlämnat till utbildningsnämnden att yttra sig över 

Göteborgs Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020–2023. 

Nämndens yttrande ska vara stadsledningskontoret till handa senast den 31 mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Stadsledningskontoret har på Kommunstyrelsen uppdrag reviderat Göteborgs stads 

befintlig plan för arbetet med finskt förvaltningsområde. Revideringen av planen har 

skett i nära samverkan med den sverigefinska minoriteten och berörda förvaltningar.  

Den reviderade planen är staden övergripande och föreslås gälla under perioden 2020-

2023.  

I kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk ska de nationella 

minoriteterna kunna använda språket i kontakt med myndigheter. Kommunen ska också 

kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De kommuner som 

ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på invånarantalet.  

Den sverigefinska minoriteten är Göteborgs största minoritet som enligt Statistiska 

centralbyråns uppskattning uppgår till sammanlagt 30 580 personer. I den siffran ingår 

dock inte fjärde generationen. Göteborgs Stad är förvaltningsområde för finska sedan 

nio år tillbaka och är därför skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska 

kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (2009:724). Från och med 2019-01-01 har den lagen förstärkts och de 

nya reglerna syftar bland annat till att stärka det grundläggande skyddet för de 

nationella minoriteternas språk och kultur och till att stärka de utökade rättigheter som 

finns inom förvaltningsområdena. För förvaltningsområden innebär det bland annat 

förstärkt rätt för enskilda att erbjudas äldreomsorg, förskola och viss annan pedagogisk 

verksamhet på finska, meänkieli eller samiska. Med annan pedagogisk verksamhet 

menar lagstiftaren öppen förskola och fritidsverksamhet eller annan pedagogisk omsorg 

som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem (8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § 

skollagen).  

Den reviderade planen innefattar fem delmål; 

1. Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska såväl som på finska i 

ärenden med anknytning till förvaltningsområdet.  

2. Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre både på finska och 

svenska genom att stödja en sverigefinsk kulturell identitet.  

3. Göteborgs Stad uppmärksammar och stärker den sverigefinska kulturen som en del av 

det svenska samhället. 

4. Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. Göteborgs Stad ger 

tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.  

5. Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för samråd som ger inflytande i 

beslutsprocessen.  

Ovanstående fem delmål har totalt 18 tillhörande insatser varav utbildningsnämnden 

görs medansvariga för 11. Till varje insats är listas ansvariga och en tidsplan återfinns 

samt hur uppföljning ska genomföras. 

Nedan beskrivs insatser under respektive delmål i den ordning de kommer i den 

föreslagna planen. 

Insatser tillhörande delmål 1 - Information och kommunikation 

Insats 1:1 Information om finskt förvaltningsområde och verksamhetens ansvar ska 

finnas tillgänglig och vara integrerad i extern och intern kommunikation inom 

ansvariga nämnders verksamheter. 



Ansvariga: Nämnden för konsument och medborgarservice, förskolenämnden, 

grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning, stadsdelsnämnder, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, 

kommunstyrelsen.  

Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem 

Insats 1:2 Samla och förmedla kunskapsstöd och informationsmaterial till stadens 

verksamheter om finskt förvaltningsområde.  

Ansvariga: Nämnden för konsument och medborgarservice, kommunstyrelsen.  

Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Konsument och medborgarservice i samarbete med stadsledningskontoret 

Insats 1:3 Utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska språket och i den 

sverigefinska kulturen.  

Ansvariga: Nämnden för konsument och medborgarservice, förskolenämnden, 

grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning, stadsdelsnämnder, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, 

kommunstyrelsen.  

Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem. 

Insatser tillhörande delmål 2 - Vård och omsorg 

Insats 2:1 Kartlägga intresse av service, vård och omsorg på finsk äldreomsorg i samverkan 

med den sverigefinska minoriteten  

Ansvariga: Stadsdelsnämnder.  

Tidsplan: 2020.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd rapporterar in till stadsledningskontoret. 

 

Insats 2:2 Rekrytera och försörja vård- och omsorgspersonal med språklig och kulturell 

kompetens  

Ansvariga: Stadsdelsnämnder, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning. Tidsplan: 

Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd rapporterar in till stadsledningskontoret. 

 

Insats 2:3 Ge individer inom hemtjänsten möjlighet att använda finska med omsorgspersonalen  

Ansvariga: Stadsdelsnämnder, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning. Tidsplan: 

Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd rapporterar in till stadsledningskontoret. 

 

Insatser tillhörande delmål 3 – Kultur 

Insats 3:1 Varje år ska sverigefinska dagen firas och former för firande ska ske i 

samråd med minoriteten  

Ansvariga: Kulturnämnden, Stadsdelsnämnder, Förskolenämnden, 

grundskolenämnden, utbildningsnämnden.  

Tidsplan: Årligen.  

Uppföljning: Årlig utvärdering av firande av högtidsdagar i dialog med respektive 

minoritet. Ansvar berörd nämnd som rapporterar in till stadsledningskontoret. 

 

Insats 3:2 Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken ska förstärka sitt utbud 

av finsk och sverigefinsk litteratur, tidskrifter och annan media både på finska och 

svenska. 

Ansvariga: Kulturnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, 

utbildningsnämnden.  



Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem. 

Insats 3:3 Insatsen saknas/har fallit bort ur planen. 

Insats 3:4 Rekrytera, säkra och underhålla personal med sverigefinsk språklig och 

kulturell kompetens  

Ansvariga: Kulturnämnden, Stadsdelsnämnder, Förskolenämnden, 

grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för arbetsmarknad- och 

vuxenutbildning.  

Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd. 

Insatser tillhörande delmål 4 – Förskola och utbildning 

Insats 4:1 Kartlägga behovet för undervisning på finska.  

Ansvariga: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 

arbetsmarknad- och vuxenutbildning.  

Tidsplan: 2020.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd rapporterar in till stadsledningskontoret. 

 

Insats 4:2 Erbjuda modersmålsundervisning i finska både som språkval och utanför 

timplanebunden tid.  

Ansvariga: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 

arbetsmarknad- och vuxenutbildning.  

Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem. 

Insats 4:3 Erbjuda tvåspråkig utbildning.  

Ansvariga: Grundskolenämnden.  

Tidsplan: 2020.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem. 

Insats 4:4 Tillhandahålla tvåspråkig/finskspråkig undervisningsmaterial.  

Ansvariga: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 

arbetsmarknad- och vuxenutbildning.  

Tidsplan: 2020.   

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem. 

Insats 4:5 Rekrytera, säkra och underhålla personal med språklig och kulturell 

kompetens.  

Ansvariga: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 

arbetsmarknad- och vuxenutbildning.  

Tidsplan: Löpande.   

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem. 

Insatser tillhörande delmål 5 – Inflytande och delaktighet 

Insats 5:1 Det är en rutin att samråda med den sverigefinska minoriteten i så tidigt 

skede som möjligt i myndighetens beslutsprocess  

Ansvariga: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 

arbetsmarknad- och vuxenutbildning, stadsdelsnämnder, nämnden för konsument- och 

medborgarservice, kulturnämnden, idrotts och föreningsnämnden, kommunstyrelsen. 

Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd.  

 

Insats 5:2 Utveckla nya former för att samråda med barn och ungdomar utifrån deras 

förutsättningar, ålder och mognad.  

Ansvariga: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 



konsument- och medborgarservice, kulturnämnden, idrotts och föreningsnämnden, 

kommunstyrelsen.  

Tidsplan: Löpande.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd inom ordinarie uppföljningssystem.  

Insats 5:3 Reviderat reglemente för Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska 

minoriteten (2014) i samråd med Göteborgs Stads sverigefinska råd .  

Ansvar: Kommunstyrelsen.  

Tidsplan: 2020.  

Uppföljning: Ansvarig nämnd. 

Förvaltningens bedömning 

Den föreslagna planen avser att initiera ett förändringsarbete i Göteborgs Stad för att 

undanröja de hinder som idag begränsar den sverigefinska minoriteten. 

Utbildningsförvaltningen anser att det är av stor vikt att den sverigefinska minoriteten 

särskilda rättigheter enligt lag tas tillvara. I nedanstående lista enligt rubrikerna för 

delmålen ett till fem beskrivs utbildningsförvaltningens bedömning av de föreslagna 

insatserna under varje delmål. 

Delmål 1 - Information och kommunikation 

Utbildningsförvaltningen tillstyrker insats 1: 1 och 1:2 då det är enskildas rätt att få 

information om sina rättigheter och det allmännas ansvar inom minoritetsspråkets 

förvaltningsområde. Insats 1:3 avstyrks eftersom förvaltningen bedömer att det inte 

finns behov av att löpande utbilda och rekrytera personal för information och 

kommunikation på finska. Förvaltningen avser efterleva informationsskyldigheten med 

hjälp av Språkcentrums medarbetare.  

Delmål 2 - Vård och omsorg 

Utbildningsförvaltningen tillstyrker samtliga insatser då en kommun som ingår i ett 

finskt förvaltningsområde ska erbjuda omvårdnad för äldre på finska för den som begär 

det. 

Delmål 3 – Kultur 

Utbildningsförvaltningen tillstyrker insats 3:1 då det är av vikt att stödja den 

sverigefinska kulturens fortlevnad. Insats 3:2 tillstyrks och förvaltningen avser se över 

befintligt utbud av sverigefinsk litteratur i relation till behov och efterfrågan på 

skolbiblioteken. Förvaltningen uppmärksammar remisställaren på att insats 3:3 fallit 

bort ur planen. Insats 3:4 tillstyrks, kulturell kompetens finns och underhålls bland 

modersmålslärarna.  

Delmål 4 - Förskola och utbildning 

Utbildningsförvaltningen avstyrker insats 4:1. Förvaltningen bedömer att det inte finns 

något uppdrag att starta tvåspråkiga gymnasieutbildningar. Insats 4:2 tillstyrks och det 

är utbildningsförvaltningens bedömning att de nationella styrdokumenten gällande 

rätten till modersmålsundervisning följs och praktiseras av förvaltningens skolenheter. 

Insats 4:3 tillstyrks. Förvaltningen avstyrker insats 4:4 och föreslår avvakta en framtida 

kartläggning av elever som deltar i grundskolans tvåspråkiga verksamhet för att bedöma 

ett eventuellt behov av att tillhandahålla tvåspråkigt undervisningsmaterial. Insats 4:5 

tillstyrks. På gymnasieskolorna säkerställs löpande att elever erbjuds 

modersmålsundervisning och modersmålslärare rekryteras efter behov till 

Språkcentrum. Förvaltningen ser i nuläget inget behov av särskild rekrytering av 

finskspråkig kompetens, utöver modersmålslärare. 

Delmål 5 - Inflytande och delaktighet 

Utbildningsförvaltningen tillstyrker samtliga insatser. När det gäller insats 5:2 anser 

förvaltningen att det är glädjande att ungdomars representation har förstärkts i samrådet 

och ser även möjligheter till samråd med unga genom elever i 

modersmålsundervisningen.  
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Yttrande över remiss, Göteborgs Stads arbete 
med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

§ 65, N608-0291/20 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023 med beaktande av de synpunkter som framgår i 

tjänsteutlåtandet. 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen senast den 31 mars 2020. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 24 februari 2020. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 

Jenny Bergsman 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  

 

 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-25 



 

 

Förskoleförvaltningen 
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Tjänsteutlåtande gällande yttrande över 
förslag Göteborgs Stads plan för arbetet med 
finskt förvaltningsområde 2020–2023  

Förslag till beslut 
 

1. Förskolenämnden tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet med 

finskt förvaltningsområde 2020-2023 med beaktande av de synpunkter som 

framgår i tjänsteutlåtandet. 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2020. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads 

plan för arbetet med finskt förvaltningsområde. Förskolenämnden har ombetts att yttra sig 

över förslaget Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-

2023. Förskolenämnden omfattas av fyra delmål och flera av de föreslagna insatserna i 

planen. Göteborgs Stad är finskt förvaltningsområde, vilket innebär att staden är skyldig 

att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Inom 

förvaltningsområden har bland annat rätten till förskola och annan pedagogisk 

verksamhet på minoritetsspråk stärkts. Syftet med den reviderade planen är att skapa 

tydlighet i vem som ansvarar för vad, samt säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till 

internationell och nationell lagstiftning. Planen har ett övergripande mål som följer målet 

för den nationella minoritetspolitiken samt fem delmål med totalt 17 insatser som anger 

fokus och inriktning för arbetet. Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till den 

reviderade planen och flera av planens insatser men föreslår ett antal ändringar som bör 

beaktas i det fortsatta arbetet med planen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förskoleförvaltningen bedömer att den reviderade planen för Göteborgs Stads arbete med 

finskt förvaltningsområde 2020–2023 till övervägande del kan finansieras inom 

förskolenämndens ordinarie budget. Göteborg Stad får årliga statsbidraget på 2,64 mkr 

för att kunna anpassa sina verksamheter till finskt förvaltningsområde. 

Förskoleförvaltningen föreslår att delar av statsbidraget delas ut till berörda 

fackförvaltningar i syfte att bidra till kompetenshöjande insatser. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-24 

Diarienummer: N608-0291/20 

 

Handläggare: Johanna Jarl, Bente Tuff 

 

Telefon: 031-365 71 30, 0707-801800 

E-post: johanna.jarl@forskola.goteborg.se,  

bente.tuff@forskola.goteborg.se   

mailto:johanna.jarl@forskola.goteborg.se
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förskoleförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
I den reviderade läroplanen för förskolan (2018), finns nya skrivningar som stärker de 

nationella minoriteternas rättigheter. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för 

barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteters språk 

och kulturer. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska 

därmed lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att 

uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. 

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt 

nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. 

Förskoleförvaltningen bedömer att planens syfte, utgångspunkter och föreslagna insatser 

till stor del stämmer väl överens med förskolans lagar och förordningar. 

Barnkonventionen 

Förskoleförvaltningen bedömer att barnperspektivet och barnkonventionen speglas i 

planens målsättningar och insatser som särskilt betonar barn och ungas rätt till sitt 

minoritetsspråk och flerkulturella identitet. 

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den  

18 mars 2020. 

Bilagor 

1. TU - Remittering av Göteborgs Stads plan för arbete med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023 

2. Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 
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Ärendet  
Förskolenämnden har ombetts att yttra sig över förslag till Reviderad Göteborgs Stads 

plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023. Kommunstyrelsen beslutade 

2020-01-15 att sända planen på remiss. Förskolenämnden har ombetts att yttra sig över 

planen. Remisstiden är 2020-01-21 – 2020-03-31. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet1 från 2011-02-01. Att ingå 

i ett förvaltningsområde för finska betyder att staden är skyldig att ge det finska språket 

och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

2014 beslutade kommunstyrelsen att anta planer för Göteborgs Stads arbete med det 

finska förvaltningsområdet och Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 

gällande minoriteterna judar, romer, samer samt tornedalingar. Syftet med planerna var 

att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp 

till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de nationella 

minoriteternas rättigheter. 2018 fick stadsledningskontoret i uppdrag i 

kommunfullmäktiges budget att utvärdera Göteborgs Stads planer för finskt 

förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor. Utvärderingen visade att planerna 

inte fått genomslag i ansvariga nämnder för att tillgodose de nationella minoriteternas 

rättigheter. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har reviderats och 

från och med den 1 januari 2019 har stadens skyldigheter gentemot de nationella 

minoriteternas rättigheter förstärkts och blivit ännu tydligare. Till exempel är alla 

kommuner i Sverige nu skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 

arbete. Minoritetslagen innehåller bestämmelser om förstärkt skydd för finska, meänkieli 

respektive samiska vilka anses som språk med en historisk geografisk anknytning. Inom 

förvaltningsområden har bland annat rätten till förskola och annan pedagogisk 

verksamhet samt rätten till äldreomsorg på dessa minoritetsspråk stärkts. 

Till följd av utvärderingens resultat och de nya bestämmelserna minoritetslagen har 

kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads 

planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor. Stadslednings-

kontoret har under hösten 2019 reviderat de båda planerna. Arbetet har skett i nära 

samverkan med den sverigefinska minoriteten och andra nationella minoriteterna samt 

stadens berörda förvaltningar. Den 15 januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att den 

reviderade planen för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde ska skickas 

ut på remiss till berörda nämnder och råd. Den reviderade planen gäller för perioden 2020 

till 2023. 

 
1 Förvaltningsområde för minoritetsspråk är ett område där regeringen beslutat att en nationell minoritet har förstärkt skydd 

och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det förstärkta skyddet gäller för finska, meänkieli 

respektive samiska vilka anses som språk med en historisk geografisk anknytning.  
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Planens utgångspunkter 

Planen utgår från Sveriges minoritetspolitik och de lagar och konventioner som ska 

skydda och främja nationella minoriteters rättigheter exempelvis lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, språklagen, diskrimineringslagen och skollagen. Samt 

det som gäller för finskt förvaltningsområde och statsbidrag för finskt förvaltnings-

område. Ytterligare utgångspunkter är att planen ska utgöra en del av stadens strategiska 

arbete med de mänskliga rättigheterna samt att Göteborgs Stads arbete med att 

upprätthålla de nationella minoriteternas rättigheter ska präglas av dialog, samråd och 

långsiktighet. 

Planens syfte och mål 

Syftet med Göteborgs Stads reviderade plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 

2020-2023 är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs 

Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de 

nationella minoriteternas rättigheter. 

Planen har ett övergripande mål som följer målet för den nationella minoritetspolitiken 

och fem delmål som anger fokus och inriktning för arbetet. Den reviderade planen för 

Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde är indelad i ett övergripande mål, 

5 delmål och 17 insatser där ansvariga nämnder och styrelser anges. Det övergripande 

målet är att ”Göteborgs Stad ska ge skydd för de nationella minoriteterna, revitalisera de 

utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls levande och säkerställa att de nationella 

minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområdet i 

lika hög grad som den övriga befolkningens.” 

Planens delmål är att; 

• Delmål 1 Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska såväl som på 

finska i ärenden med anknytning till förvaltningsområdet. 
 

• Delmål 2 Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och omsorg för äldre både på 

finska och svenska genom att stödja äldres sverigefinsk kulturell identitet. 
 

• Delmål 3 Göteborgs Stad uppmärksammar och stärker den sverigefinska kulturen som en 

del av det svenska samhället. 
 

• Delmål 4 Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. Göteborgs 

Stad ger tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på 

finska. 
 

• Delmål 5 Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för samråd som ger 

inflytande i beslutsprocessen. 

Förskolenämnden omfattas av fyra delmål och 11 av de föreslagna insatserna i planen. 

Implementering och uppföljning av planen 

Ansvaret för att implementera och följa upp planens insatser ligger på varje nämnd och 

styrelse som omfattas av planen. Implementeringen och konkretiseringen av insatser ska 

ske i samråd med den sverigefinska minoriteten. Varje nämnd och styrelse beslutar om 

former för inflytande som anpassas efter vad som är bäst i varje situation. Uppföljning av 

insatser görs inom nämndens ordinarie uppföljningssystem. Rapportering sker även till 

kommunstyrelsen samt till den sverigefinska minoriteten genom Göteborgs Stads 

sverigefinska råd och Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella 

minoriteterna. 
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Förvaltningens bedömning 
 

Generell bedömning 

Förskolan är en viktig arena i realiseringen av den reviderade planen då demokratiarbetet 

är en central del i förskolans uppdrag. Att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken och deras kulturer ingår i förskolans styrdokument. 

Förskoleförvaltningens sammanvägda bedömning är att förskolenämnden ställer sig 

bakom förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 

2020–2023. Förskoleförvaltningen bedömer att planens övergripande mål och fem delmål 

har sin utgångspunkt i de lagar och förordningar som syftar till att stärka nationella 

minoriteters rättigheter och är relevanta för planens syfte. Planen har en tydlig struktur 

och ett tydligt adresserat ansvar för insatserna. Förskoleförvaltningen har deltagit i 

framtagandet av planen. 

 

Förslag på ändringar inom ramen för föreslagna insatser 
 

Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till flera av planens, för förskolenämnden 

relevanta, insatser men föreslår ett antal förändringar som bör beaktas i det fortsatta 

arbetet med planen. 

Delmål 1 Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska såväl som på 

finska i ärenden med anknytning till förvaltningsområdet 

Insats I: Information om finskt förvaltningsområde och verksamhetens ansvar ska finnas 

tillgänglig och vara integrerad i extern och intern kommunikation inom ansvariga 

nämnders verksamheter  

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen. Arbete pågår med att ta fram informations-

material till vårdnadshavare och förskolorna. 

Insats II: Utbilda och rekrytera personal med kompetens i det finska språket och i den 

sverigefinska kulturen 

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen, men vill understryka att rekrytering är ett 

rektorsbeslut utifrån rådande behov. Det är även rektorn som ansvarar för att 

förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som behövs 

för att utföra förskolans uppdrag. Förvaltningen efterfrågar centrala resurser i staden som 

kan användas för kompetensutveckling och/eller fortbildning. 

 
 

Delmål 3 Göteborgs Stad uppmärksammar och stärker den sverigefinska kulturen som en 

del av det svenska samhället 

Insats I: Varje år ska sverigefinska dagen firas och former för firande ska ske i samråd 

med minoriteten  

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen. 
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Insats II: Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken ska förstärka sitt utbud av 

finsk och sverigefinsk litteratur, tidskrifter och annan media både på finska och svenska  

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen, men föreslår att förskolenämnden tas bort som 

ansvarig. Skolbibliotek i grundskolan och motsvarande skolformer regleras i skollagen 

men omfattar inte förskolans verksamhet. Förskoleförvaltningen ser det ändå som viktigt 

att förskolorna kan ta del av insatsen då det finns ett behov av ett stärkt utbud för barn i 

förskoleålder. 

Insats IV: Rekrytera, säkra och underhålla personal med sverigefinsk språklig och 

kulturell kompetens 

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen, men vill understryka att rekrytering är ett 

rektorsbeslut utifrån rådande behov. Det är även rektorn som ansvarar för att 

förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som behövs 

för att utföra förskolans uppdrag. Förvaltningen efterfrågar centrala resurser i staden som 

kan användas för kompetensutveckling och/eller fortbildning. 

 

Delmål 4 Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. Göteborgs Stad 

ger tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska 

Insats I: Kartlägga behovet för undervisning på finska 

Förskoleförvaltningen tolkar att insatsen hör till första delen av delmålet och därmed inte 

är relevant för förskolenämnden. Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden 

stryks som ansvarig för denna insats då insatsen inte avser förskolans utbildning. I 

samband med ansökan om förskoleplats undersöks behovet av förskola där hela eller 

väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska. 

Insats II: Erbjuda modersmålsundervisning i finska både som språkval och utanför 

timplanebunden tid 

Förskoleförvaltningen tolkar att insatsen hör till den första delen av delmålet och därmed 

inte är relevant för förskolenämnden. Ämnet modersmål finns inte i styrdokumenten för 

förskolan och anses därmed inte relevant för skolformen. Förskoleförvaltningen föreslår 

att förskolenämnden stryks som ansvarig. 

Insats IV: Tillhandahålla tvåspråkig/finskspråkig undervisningsmaterial 

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen. Förvaltningen efterfrågar centrala resurser i 

staden för att kunna implementera insatsen inom given tidsram. 

Insats V: Rekrytera, säkra och underhålla personal med språklig och kulturell kompetens 

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen, men vill understryka att rekrytering är ett 

rektorsbeslut utifrån rådande behov. Det är även rektorn som ansvarar för att 

förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som behövs 

för att utföra förskolans uppdrag. Förvaltningen efterfrågar centrala resurser i staden som 

kan användas för kompetensutveckling och/eller fortbildning. 
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Delmål 5 Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för samråd som ger 

inflytande i beslutsprocessen 

Insats I: Det är en rutin att samråda med den sverigefinska minoriteten i så tidigt skede 

som möjligt i myndighetens beslutsprocess 

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen. 

Insats II: Utveckla nya former för att samråda med barn och ungdomar utifrån deras 

förutsättningar, ålder och mognad 

Förskoleförvaltningen tillstyrker insatsen. Att samråda med barnen i förskolan ingår i 

förskolans uppdrag i arbetet med barns inflytande och delaktighet. Förskoleförvaltningen 

föreslår att skrivningen Utveckla nya former ändras till adekvata/lämpliga former. 

 

Övrigt 

I beskrivningen av planen, sidan 12, står det att planen totalt har 18 insatser. De insatser 

som presenteras i planen uppgår till 17 till antalet. Insats III under delmål 3 saknas. 

Förskoleförvaltningen önskar att eventuella felaktigheter korrigeras.  

I beskrivning av nuläge för förskolan, under delmål 4, behöver information om antal 

förskolor som erbjuder verksamhet på finska ändras. I dagsläget finns fyra kommunala 

förskolor som erbjuder utbildning på finska. Förskoleförvaltningen föreslår att 

skrivningen erbjuder verksamhet ändras till erbjuder utbildning.    

 

 

Elisabet Nord     

Förskoledirektör     
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Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 
 

Tack för möjligheten att tycka till om Göteborgs Stads plan för arbetet med finsk 

förvaltningsområde. 

Det är bra och viktigt att ni ger ungdomsfullmäktige möjlighet att skicka in synpunkter 

för att få med barn och ungas perspektiv i beslutsunderlagen! 

Ungdomsfullmäktige tycker att området är intressant och att det ska finnas möjligheter 

barn och unga att få ta del av och uttrycka sin identitet och kultur på många sätt.  

Men den här gången måste ungdomsfullmäktige tyvärr avstå från att tycka till om planen 

då ledamöterna och ersättarna inte haft möjligheter att arbeta på ett bra sätt med frågan på 

grund av covid-19 situationen.  

Vi ser fram emot att arbeta mer med frågan längre fram i stället! 

För ungdomsfullmäktige 

Lilian Helgason 

Ordförande 

Ungdomsfullmäktige 

 
  



Yttrande Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2024 

Diarienr:1223/19 
 

 

Göteborgs Stads HBTQ-råd avstår från att besvara remissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollsutdrag  

Göteborgs Stads HBTQ-råds möte 2020-02-10 

 

 
§ 20:14 Remiss Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde 

2020-2023  

Beslut: Rådet beslutar att avstå från att besvara remissen Reviderad plan för 

Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023. 

Obs! De politiska ledamöterna i rådet deltar inte i beslutet. 

 

 

 
Göteborg 2020-03-25 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  

Göteborgs Stads HBTQ-råd. 

Rätt utdraget betygar i tjänsten: 

Anna-Carin Jansson 

Avdelningen Mänskliga rättigheter 

Stadsledningskontoret 

Tfn: 031-368 06 27 

 



 

Stadsledningskontoret 

Köpmansgatan 20 

404 82  Göteborg 

 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

www.goteborg.se/stadsledningskontoret 

 

Telefon 031-365 00 00 

Telefax 031-368 01 82 

 

Göteborgs Stads pensionärsråd 

Protokoll 3/20 

2020-03-26 

 

 

Göteborgs Stads pensionärsråd 

Telefon 031-368 02 90 

goteborgs.stad.pensionarsrad@stadshuset.goteborg.se

 

Närvarande: ordinarie 

  Jörgen Knudtzon   (KD), ordförande 

  Daniel Bernmar  (V) 

  Marina Johansson  (S) 

  Britt Olsson     (M) 

Ingvar Andersson   (MP)  

Zaidi Folias  SKPF 

Anna-Lena Stjernlöf SKPF 

Olof Jacobsson SKPF 

Gerda Svendsen SKPF 

Ingela Ekholm PRO 

Sven Carlsson PRO 

Tommy Emanuelsson PRO 

Lena Gustafsson  SPF Seniorerna 

Ewa Erikson  SPF Seniorerna 

   Karl Gunnar Nordanstad RPG 

 

   ersättare:  

   Marie Brynolfsson  (V) 

Christina Holmqvist  (S) 

Monica Påhlsson  (L)  

Lars Holmgren SKPF 

Ulf Johansson SKPF 

Ingalill Alsterlind SKPF 

Annelie Sjökvist SKPF 

Berit Fredholm PRO 

Solvig Sjöholm PRO 

Birgitta Ljungström Bengtsson PRO 

Britt Johansson  SPF Seniorerna 

Madeleine Jacobsson  SPF Seniorerna 

Kerstin Ekberg         RPG 

 

Adjungerade:      

     

                  

Sekreterare:       Erica Manderhjelm                       Stadsledningskontoret 
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§ 20:21  Mötets öppnande 

Med anledning av Covid 19 ställs pensionärsrådets sammanträde in i 

fysisk form. 

 

  Rådets medlemmar har per mejl överenskommit att sända ut 

arbetsgruppernas förslag till yttranden till samtliga medlemmar som 

var för sig haft utrymme att meddela eventuella synpunkter och 

sedan ställt sig bakom yttrandena. 

  En medlem i rådet saknar mail, varför förslagen sänts per post och 

godkännande inhämtats per telefon. 

  De politiskt valda har inte deltagit i besluten. 

 

 

§ 20:22 Beslut om yttrande om utredning att förbereda införande av 

valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende 

 

Rådet beslutar att ställa sig bakom föreslaget yttrande, vilket innebär 

att Göteborgs Stads Pensionärsråd avstyrker förslaget att 

införa LOV i äldreboende. 

 

 

§ 20:23  Beslut om yttrande angående Göteborgs Stads plan för arbetet 

med finskt förvaltningsområde 2020-2023 

   

  Beslut om yttrande angående Göteborgs Stads plan för arbete 

med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 

 

  Rådet beslutar att ställa sig bakom föreslaget yttrande, vilket innebär 

att Göteborgs Stads Pensionärsråd tillstyrker förslag till Göteborgs 

Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023. 

 

  Rådet beslutar att ställa sig bakom föreslaget yttrande, vilket innebär 

att Göteborgs Stads Pensionärsråd tillstyrker förslag till Göteborgs 

Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 2020-2023. 

 

 

 

§ 20:34 Mötets avslutning 
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Vid protokollet        Justeras …../…..       

 

 

 

Erica Manderhjelm   Jörgen Knudtzon   

 



2020-03-19 

 

Svar remisser Göteborgs stads plan för arbetet med nationella minoritetsgrupper samt 

Göteborgs stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde. 

 

 

Nationella minoritetsgrupper/finskt förvaltningsområde: 

Våra synpunkter berör främst de delmål där äldreperspektivet berörs 

Implementering – Det är viktigt med implementering i samråd och dialog med de nationella 

minoriteterna/finskt förvaltningsområde. Implementering kräver kreativitet för att hitta former och fler 

medier än de digitala. Man kan med fördel samarbeta äldre och yngre. 

Informationsmaterial på minoritetsspråken och finska språket behöver finnas i pappersform på platser 

som besöks av många både yngre och äldre till exempel bibliotek, vårdcentraler, apotek, 

medborgarkontor, arbetsförmedling 

Insatser för kompetensutveckling av personal inom hemtjänst och sjukvård likväl som inom förskola och 

skola är nödvändigt. Stadsledningskontorets egen undersökning 2018–19 visar på låg förståelse och låga 

kunskaper hos personalen.  

Nuvarande stadsdelars erfarenhet av kartläggning av språk- och kulturkompetens hos befintlig personal 

behöver tas tillvara och förmedlas vidare till den nya organisationen efter stadsdelarnas upphörande. 

Vi menar att det är viktigt att hitta sammanhang där äldre människors erfarenheter samt språk- och 

kulturkompetens tas tillvara i möten med barn och unga.  Äldre kan till exempel besöka förskolor, skolor 

och bibliotek och berätta eller ge exempel på sagor, sånger, lekar …… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stadsledningskontoret 
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Utdrag ur protokoll 

Samråd: 2020-03-12 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Göteborgs Stads plan för arbete med finskt 
förvaltningsområde 2020-2023 
Diarienr: 1223/19 

 

Ärende: 

Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde skickas på 

remiss för ytterligare förankring för att få in synpunkter kring planens föreslagna delmål 

och insatser samt huruvida dessa ger den ledning och stöd som behövs för att nå planens 

målsättning.  

Yttrande från kommunstyrelsens råd ska uttrycka minoritetens synpunkter på förslaget 

och om rådet tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslaget. 

 

Beslut: 

Göteborgs Stads sverigefinska råd rekommenderar att kommunstyrelsen återremitterar 

eller avslår ärendet och att synpunkter från minoritetens förberedande möte 2019-11-14 

arbetas in i planen (bilaga 1). 

 

9 a. Remisser: Göteborgs Stads plan för finskt förvaltningsområde 

Soili Brunberg föreslår att rådet yrkar återremittering. Rådets förslag har inte arbetats in i 

det aktuella förslaget. Vid förra mötet fick rådet inte tid för att gå igenom minoritetens 

synpunkter. Ann-Marie Merta hade då ett bra förslag, att förberedande mötets synpunkter 

skulle lagts till som bilaga, för att arbetas in i förslaget. . . Beslutas att eftersom 

minoriteten är missnöjd med samrådsprocessen i samband med framtagandet av planen 

rekommenderar SF-rådet att kommunstyrelsen återremitterar eller avslår ärendet. 

Anteckningarna från minoritetens förberedande möte 2019-11-14 bifogas beslutet. 

 

Kontakt 

Veera Säisä, planeringsledare 

MR-avdelningen 

E-post: veera.saisa@stadshuset.goteborg.se 

Tel. 031-368 02 18 
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Bilaga 1 

 

Förberedande möte 2019-11-14 inför Sverigefinska rådets 
möte 2019-12-02 
 

Representanter för den sverigefinska minoriteten i Göteborg 

Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs torg 4, sal Strömska 

 

Närvarande:    

Tarmo Ahonen, Sverigefinska riksförbundet, Göteborgs och Bohus distrikt 

Soili Brunberg, ordförande i referensgrupp Utbildning  

Martti Koivistoinen, Göteborgs sverigefinska samarbetskommitté (GRSY) 

Sirpa Kyllönen, ordförande i referensgrupp Kultur 

Timo Lyyra, föräldraföreningen FÖRSVAR 

Petra Palkio, v. ordf. i Sverigefinska riksdelegationen och v. ordf. i referensgrupp 

Utbildning  

Anna-Liisa Parkkinen, ordförande i referensgrupp Äldreomsorg 

Simo Sinkkonen, GRSY 

Anneli Ylijärvi, Sverigefinska pensionärer, Göteborgs och Bohus distrikt 

 

Merja Heed, sekreterare 

Marjaana Malm Nilsson, processledare finsk äldreomsorg 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas med diskussion om en ny sammankallande för förberedande möten 

och arbetsordning. Beslutas att diskutera dessa under punkt Övriga ärenden. 

2. Val av ordförande och sekreterare 

Soili Brunberg väljs till ordförande och Merja Heed till sekreterare.  

3. Fastställande av arbetsordning 

Arbetsordningen fastställs. 

4. Stadens handlingsplan för finskt förvaltningsområde  

Soili Brunberg och Tarmo Ahonen rapporterar. De har varit med i revideringen 

av både handlingsplanen för alla nationella minoriteter och för det finska 

förvaltningsområdet. Alla nationella minoriteters handlingsplan hade konstaterats 

vara bra, men minoritetsrepresentanternas ställning var att den inte har 

implementerats. Stadskansliet har gjort intervjuer där det framgår att ingenting 

har hänt och inget gjorts.  

Soili B och Tarmo A har haft möten med Veera Säisä ang. planen för finskt 

förvaltningsområde. De är dock inte nöjda med det utkast till plan som nu blivit 

färdigt, utan vill att det gås igenom på detta möte och att mötets 

ställningstaganden tas upp till behandling vid nästa rådsmöte den 2.12.  

Soili B och Tarmo A inleder med synpunkter på planutkastet: 

-Det är fråga om handlingsplan för det finska förvaltningsområdet; här behövs 

inte andra nationella minoriteter nämnas. Även annars ska texten göras tydligare.   

-Utkastet är inte tillräckligt konkret.  

-Ekonomin nämns inte. Vilka är de ekonomiska ramarna för de planerade 

förändringarna? 
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-Det framställs inga sanktioner i planen. Ansvaret ligger hos organ som inte gjort 

något tidigare heller. 

-Revitalisering, som särskilt nämns i minoritetslagen, framgår över huvud taget 

inte. Det behövs en långsiktig plan för det. 

-Samhällsservice som är riktad till sverigefinnar ska synliggöras och de ska tas 

hänsyn till i budgetplaneringen.  

-Hur kan man lita på förbättringar, när man inte vet hur de ska göras? Vem ska 

göra något?  

I följande diskussion drar mötesdeltagarna upp linjer för 

minoritetsrepresentanternas ställning i det fortsatta arbetet: 

-Timo L konstaterar att det handlar om kommunens handbok för arbetet 

framöver. Därför är handlingsplanen viktig och man får inte förstöra den med 

brådska. Nu ska minoriteten framföra vad den vill ska framgå i planen.  

-Petra P: Kommunen ska bygga en uppföljningsmekanism i planen. I detta 

hänseende är utkastet bristfälligt, de nya minoritetspolitiska målen är inte med. 

Där framgår inte hur den systematiska uppföljningen skall ordnas. 

Ordföranden föreslår att utkastet till plan gås igenom i tur och ordning. Beslutas 

göra så. Hon konstaterar att onödiga delar finns i utkastet. De försvårar 

gestaltningen av texten. Det ska tydligt framgå i handlingsplanen vad kommunen 

ansvarar för och hur det ska implementeras.  

Inledning 

-Tarmo A: Kommunen har rutiner enligt vilka dessa styrdokument skrivs. 

Minoriteten ska se till att sakerna konkretiseras. Kanske blir det ingen extra tid 

för att göra planen.  

-Petra P: Minoritetslagen har skärpts. Nu ska man komma till en konkret nivå 

med handlingsplanen för att kunna mäta resultat. Detta ska påverkas genom 

samråd. Administrationen ska kunna göra en plan, som egentligen skulle varit 

färdig redan i början av året. Rådet skulle fråga hur det kunde bli så här att den 

fortfarande inte är färdig. 

-Martti K: Tidsramarna har inte hållits. Även annars är Göteborg politiskt i kaos. 

Nu ska man dock se hur man kan påverka planen genom samråd. 

-Soili B: När man beskriver målen framförs samma saker två gånger. Dessutom 

ska texten begränsas så att det enbart handlar om sverigefinnar. När man talar om 

finska handlar det inte om ett ”utrotningshotat minoritetsspråk”. 

-Timo L: I målbeskrivningen skulle man berätta vad menas just med målet i 

fråga. Konkreta och politiska mål saknas. Till exempel så att vid beskrivning av 

tvåspråkig undervisning berättas att målet är aktiv tvåspråkighet. Vilka åtgärder 

behövs för att nå målet? 

-Simo S: Vad betyder i praktiken t ex det att man stödjer äldres sverigefinska 

kulturella identitet? 

-Petra P: Minoritetens medverkan i uppföljningen är viktig att beskriva i planen. 

Även delmål skulle beskrivas noggrannare. 

Utgångspunkter för planen 

Göteborgs sverigefinska minoritet 

Stadskansliet hade gett i uppdrag till Merja Heed att göra en beskrivning av 

Göteborgs sverigefinnar. Bara en del av denna beskrivning är med i planutkastet. 
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Mötesdeltagarna vill se hela beskrivningen. Merja H lovar att skicka den efter att 

ha kollat saken med Veera Säisä.  

Minoritetslagen och annan lagstiftning 

Minoritetspolitiken 

-Soili B: Varför har de andra minoriteterna nämnts här? Även annars är texten för 

lång. 

-Timo L: Ju mer krångligt och långt det blir, desto svårare blir det att smälta 

innehållet. 

-Martti K: Det är viktigt att det framgår klart att kommunen bara ingår i 

förvaltningsområdet för det finska språket. 

Mötets ställning är att detta kapitel kan strykas, och några delar av det tas med i 

nästa kapitel. 

Finskt förvaltningsområde 

-Petra P: Begreppen skulle öppnas och definieras. Styrande dokument ska 

förklara vad det är frågan om. Då tar olika egna tolkningar över om det inte görs. 

-Soili B: Just i denna del skulle det vara på sin plats med en definition av vad 

uttrycket ”väsentliga delar” betyder. Det finns ett sakfel på sidan 9, övre kant - 

”Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller till 

en väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.” Eftersom det handlar om 

Göteborg, gäller texten bara finska och inte meänkieli och samiska.  

-Petra P: I utbildningen saknas de delar som handlar om grundskolan. I skollagen 

finns sådana punkter som skulle vara med i detta sammanhang. Texten påskiner 

att rättigheterna gäller bara förskolan. I sista kapitlet ska nämnas reellt 

inflytande när samråd behandlas.  

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde 

-Soili B: Statsbidragets framtid ska kommenteras. Det kommer knappast förbli 

detsamma. 

-Tarmo A: Det är något som angår kommunen och inte oss. Föreningsbidrag ska 

inte delas från statsbidraget, såsom har varit fallet. 

-Martti K: När staten lade nya kommuners anslutning till förvaltningsområdet, 

motiverades detta med kommunernas olika användning av statsbidraget. Följer 

Göteborg egna praxis, sätt, tolkningar? Det har kommit strängare order från 

Stockholm för användningen av pengarna ang vad de inte får användas till.  

-Soili B: Vilken praxis skulle kommunen följa - riksnivåns eller det egna? 

-Tarmo A: Det var en dispyt om detta för fem år sedan – kommunen använder 

fel, riksnivån reagerar inte, vi kan inte påverka, kamp med väderkvarnar. 

-Timo L: Två punkter skulle inte vara med i utkastet: personalkostnader och 

handlingsplan. Enligt Lennart Rohdin kan man inte använda statsbidraget till 

koordinatorlöner inom förvaltningsområden. Det är inte fråga om en oundviklig 

merkostnad, utan kommunens eget val. Handlingsplan är en kostnad som 

kommunen får betala i vilket fall. Det är ingen extra utgift, utan ett lagenligt 

åtagande.  

Mötets ställning är att man i Göteborg ska följa de rekommendationer som 

kommit från riksnivån i användningen av statsbidrag. 
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Kopplingar till andra program och planer i staden 

-Soili B: Att räkna upp dessa planer gagnar inget i detta sammanhang. 

-Martti K: Minoritetsperspektivet skulle vara med i allt beslutsfattande. 

-Sirpa K: Vi rådsmedlemmar har varit med om att skapa remissyttranden för 

nämnda planer. 

-Petra P: Ytterligare tillägg gör inte planen klarare. De hör inte hit. 

-Timo L: Om dessa tas med, skulle förklaras vilken koppling de har just för den 

sverigefinska minoriteten. Om remissyttranden har givits, skulle det kanske synas 

i detta sammanhang, vad rådet har gjort. 

-Petra P: Sådana saker ska vara med i den årliga verksamhetsredovisningen. 

Implementering  

-Soili B: Första kapitlet är oklart. Det andra är relevant.  

-Timo L: Implementeringen ska inte konkretiseras på ett felaktigt sätt. Det 

viktigaste är att planen tydliggör minoritetens deltagande i beslutsfattandet 

genom samråd som ger effektivt inflytande.   

-Petra P: Minoriteten ses som en resurs i Borås. – Arbetet görs tillsammans och i 

samarbete. 

Mötet beslutar att kapitlet skrivs om på ett sådant sätt att samrådet med 

minoriteten tydligt framkommer. 

Uppföljning 

-Petra P: Kapitlet är oklart. Det skulle tydligare beskrivas hur 

uppföljningsmekanismen fungerar i praktiken. 

Planen 

-Soili B: Mål och delmål – Behöver man skriva samma saker två gånger? I övre 

kant på sidan 13 ska stå: ”Göteborgs stad informerar och kommunicerar aktivt på 

finska och på svenska”. 

-Martti K: Jag har hört att tolktjänster har blivit bättre. 

-Petra P: Information om förskoleklass ska läggas till i grundskoleförvaltningens 

informationsplikt (sidan 13 underkant). Det står nu i skollagen. Annars får varje 

enskild förälder ta ansvar för det. Viktigt att det syns även här.  

-Sirpa K: Skulle man kunna lägga till hur man sprider finskspråkig information? 

Det syns inte i kommunens lokaler.  

Delmål 1 (Information och kommunikation) insatser 

-Soili B: ”…ska finnas tillgänglig” är vagt uttryckt. 

-Timo L: Det ska stå aktivt informera. Det är en grundläggande konflikt i 

uppföljningen. Implementeringen och kontrollen utförs av en och samma aktör. 

Uppföljningen ska göras effektivare. 

-Soili B: Uppföljningen ska skötas av någon högre upp i organisationens hierarki, 

tillsammans med minoriteten. 

-Petra P: Det ska vara tidsramar för uppföljningen, till exempel ”årligen”, inte 

”löpande”. 

Mötets ställning är att ordet ”löpande” ska ersättas av årligen. Kommunstyrelsen 

och samrådet ska stå under Uppföljning. Dessa förändringar gäller alla delmål. 



 

Göteborgs Stad  Stadsledningskontoret  Yttrande till kommunstyrelsen 
över Göteborgs Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 
2020-2023 

 6 (8) 

   

   

Delmål 2 (Äldreomsorg) insatser 

-Soili B: Hemtjänsten fungerar inte alls på finska. Det går inte att utveckla den 

genom att fråga enskilda medarbetare i kommunen, om de vill använda finska i 

sitt arbete. Kartläggning behövs inte, det går att planera utifrån statistiken. Saken 

ska lösas organisatoriskt.  

-Anneli K: Kommunen ska ordna finskspråkig utbildning och fortbildning i vård 

och omsorg. 

Delmål 3 (Kultur) insatser 

-Timo L: I rubriken ville vi uttrycka att vi inte är ett undantagsfenomen, utan en 

”naturlig del av det svenska samhället”. 

-Tarmo A: Det finns inget om ekonomin. Kulturförvaltningen ska förpliktigas att 

göra en plan för den sverigefinska kulturen. Det går inte att lägga hela ansvaret 

för kulturen på frivilliga. Det är kommunens åtagande. 

-Sirpa K: I kulturförvaltningen finns nu ingen som ansvarar för sverigefinnarnas 

kulturfrågor.  

-Petra B: Finskspråkig kulturverksamhet ska synliggöras i kulturförvaltningens 

budget. Borås  använder 30 000 kr av förvaltningsområdespengarna på kultur, 

resten kommer från skattepengar. 

-Tarmo A: I tunga förvaltningar skulle det finnas ansvariga som antingen gör 

saker själva eller köper tjänsten. I budgeten skulle det vara öronmärkta pengar för 

oss. 

Mötets ställning är att kulturnämnden ska göra en plan för finskspråkig kultur och 

utreda hur det finansieras. – Revitalisera och synliggöra sverigefinsk kultur. 

Delmål 4 (Förskola och utbildning) insatser 

-Soili B: Ordet ”erbjuder” ska ändras till skall erbjuda. Samma praxis ska gälla 

såväl i skolan som i förskolan. Finska ska kunna läsas som modernt språk i 

gymnasiet. I utkastet konstateras att det finns sju förskolor där undervisningen är 

antingen helt eller delvis på finska. Detta ska beskrivas bättre. – Hur många av 

dessa fyller lagets krav?  

-Petra P: Det översta kapitlet på sidan 19 ska sluta …i och på finska. 

-Soili B: Övers på sidan 20 ska stå ”Erbjuda och anordna 

modersmålsundervisning…”. 

-Timo T: Nu händer det att plats erbjuds någonstans långt borta, dit det är 

omöjligt för eleven att komma. Det ska uttryckas så att man erbjuder en lösning 

som fungerar i praktiken. Att ordna undervisning någon annanstans än på elevens 

egen skola kommer i fråga endast om det främjar barnets lärande. 

-Soili B: Vad betyder uttryck ”tillhandahålla” i fråga om undervisningsmaterial? 

– Anskaffning av undervisningsmaterial fungerar inte nu.  

-Petra P: Undervisningsmaterial kostar mer än vad man har reserverat för det. 

Varje elev ska ha en lärobok och en övningsbok. Vad är ”ordinarie 

uppföljningssystem” här?  

-Soili B: Det fungerar inte. 

-Timo L: Det skulle finnas rapporteringsplikt. 

-Petra P: ”Staden ska tillhandahålla underlag för uppföljning till 

Sverigefinska rådet.” 

-Soili: Det behövs i fråga om alla mål. I punkt V ska ord ”underhålla” strykas. 
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Mötets ställning är att i planen ska även kurser i finska för vuxna nämnas. Ska 

även tilläggas punkt VI: Revitalisering gällande samtliga åldersgrupper. 

-Petra P: Man ska också skriva något om språkets olika nivåer, enbart 

revitalisering räcker inte. 

Delmål 5 (Inflytande och delaktighet) insatser 

-Soili B: Hittills har rådet tagit fram saker som inte blivit åtgärdade på något vis. 

Vad ska man då göra åt detta? 

-Tarmo A: Vad gör rådets politiker? De har inte befogenheter. De instämmer ofta 

med oss, men för inte frågor vidare. 

-Petra P: På sidan 21 ska tilläggas ang barn och ungdom att även i förskolan ska 

man ha samråd.  

-Soili B: Har det varit samråd om vad barnen vill i modersmålsundervisning? 

-Timo L: Vi har blivit förbjudna att lägga oss i tjänstemännens beslut. I lagen har 

man inte begränsat samrådet på ett sådant sätt att minoriteten får påverka bara 

politiskt beslutsfattande. I lagen talas om allt beslutsfattande som handlar om oss. 

-Tarmo A: Det konstaterade i SWECOs utvärdering, att bara kommunstyrelsen 

och höga tjänstemän kan påverka besluten. 

-Petra: I Nuläge-kapitlet på sidan 21 finns formulering ”Varje nämnd och styrelse 

…efter vad är bäst för varje situation.” Vem definierar detta? Det ska ske i 

samrådet. Vaga och situationsbundna formuleringar. 

Mötet beslutar att i planen ska finnas formulering ”Minoriteten ska reell 

möjlighet att påverka besluten.” 

I brist på tid beslutades att i samband med granskningen av anteckningarna 

mötesdeltagarna kan göra ytterligare kommentarer på utkastet. 

5. Från referensgrupperna 

Referensgrupperna skickar minnesanteckningarna från sina möten till alla 

berörda. 

6. Övrigt 

-Sverigefinskt kultur- och informationscentrum: Martti K lovar skicka Power 

Point -bilderna som handlar om saken till alla.  

-Petra P kommenterar att workshop som handlade om saken var väl 

planerad och genomförd. 

- Veera Säisä har skickat förslag till nästa års samrådsmöten. Referensgruppernas 

ordförande har möte den 18/11 och rådets presidium den 19/11.  

-Petra P: Det är viktigt att mötestiderna inte läggs tidigare. De som har 

arbete ska ha möjlighet att delta. 

-Martti K lovar att sköta rollen som sammankallande nästa år. Förslag till 

dagordningen skickas till honom. 

7. Mötets avslutning 

Ordföranden avslutade mötet kl 19.52.  
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Vid protokollet  

 

Soili Brunberg   Merja Heed 

Ordförande  Sekreterare 

 

Översättning från finska: Merja Heed 

 



Yttrande gällande Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt 

förvaltningsområde 2020-2023 dnr 1223/19  

  
Den romska minoriteten i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer lämnar följande 

synpunkter:    

  
Finska romer bör identifieras och synliggöras som berörd minoritet i arbetet med finskt 

förvaltningsområde i Göteborg. De finska romerna som har dubbel minoritetsstatus, som rom och som 

sverigefinne, har inte fått ta del av detta arbete tidigare. Finska romer har även finska som modersmål. 

I bland annat Stockholm har kommunen identifierat finska romer som en målgrupp för arbetet inom 

finskt förvaltningsområde. Rådets förhoppning är att detta även ska ske i Göteborg och att det tas med 

i Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023. Det är av vikt för den 

finska romska minoriteten.  

 

Med dessa synpunkter tillstyrker Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer förslaget. 

 

 

Protokollsutdrag ur Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romers sammanträde 

2020-03-02 

9. Rådets remissvar på Göteborgs Stads plan för arbetet finskt förvaltningsområde 2020-2023  

Diana Nyman, ordförande i rådet, har formulerat synpunkter på planen och skickat ut dessa till rådet 

inför mötet. Ingrid Schiöler och Rami Raim betonar att det är många romer i Göteborg som pratar 

finska och det är angeläget att den finskromska gruppen får sina rättigheter tillgodosedda. Rådet ställer 

sig bakom Dianas synpunkter och beslutar att skicka in synpunkterna som rådets remissvar.  

De politiska ledamöterna i rådet deltar inte i beslutet. 

 

Göteborg 2020-03-03 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten 

romer. 

Rätt utdraget betygar i tjänsten 

Johanna Franzén 

Planeringsledare 

Avdelningen för mänskliga rättigheter  

GÖTEBORGS STAD 

Stadsledningskontoret 

Telefon: 031-368 02 34, 072-855 32 27 

E-post: johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se  
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Syftet med Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 är 
att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp 
till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de nationella 
minoriteternas rättigheter. Göteborgs Stads arbete med att upprätthålla de nationella 
minoriteternas rättigheter ska präglas av dialog, samråd och långsiktighet. Denna plan är 
framtagen i samråd med den sverigefinska minoriteten i Göteborg och planen utgör en del 
av stadens strategiska arbete med de mänskliga rättigheterna. 

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, 
nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och 
medborgarservice, nämnden med ansvar för individ- och familjeomsorg, nämnden med 
ansvar för funktionshinder, nämnden med ansvar för äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård, social resursnämnd, kulturnämnden, idrotts och föreningsnämnden, 
kommunstyrelsen. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2020 till 2023. 

Bakgrund 
Göteborgs Stad har varit del av det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2011 efter 
kommunstyrelsens beslut 18 augusti 2010. Att ingå i ett förvaltningsområde för finska 
betyder att staden är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett 
förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724). Med anledning av kommunstyrelsens beslut, har en plan antagits 2014 för 
Göteborgs Stads arbete med det finska förvaltningsområdet. Samtidigt har en plan 
antagits för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor gällande 
minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar samt tornedalingar. Syftet med de två 
planerna är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att säkerställa att Göteborgs 
Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som i sin tur fastställer de 
nationella minoriteternas rättigheter. 

Stadsledningskontoret har i kommunfullmäktiges budget 2018 fått i uppdrag att utvärdera 
Göteborgs Stads planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor. 
Planerna är inte tidsatta och har varit giltiga över fem år. Enligt utvärderingen har 
planerna inte fått genomslag i ansvariga nämnder för att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter. Samtidigt har lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724) reviderats. En förstärkt minoritetslag trädde i kraft den 1 
januari 2019, vilket har lett till att stadens skyldigheter gentemot de nationella 
minoriteternas rättigheter har förstärkts och blivit ännu tydligare. Till följd av detta har 
kommunstyrelsen 7 november 2018 gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 
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Göteborgs Stads planer för finskt förvaltningsområde och nationella minoritetsfrågor. 
Revideringsprocessen har skett i nära samverkan med Göteborgs Stads sverigefinska råd 
och stadens förvaltningar. En reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt 
förvaltningsområde är stadsövergripande och gäller under perioden 2020-2023.   

Utgångspunkter för planen 
Sverigefinsk minoritet i Göteborg 
Det finska språket har funnits i Sverige sedan före den svenska statsbildningen på 1100-
1200-talen. Den största delen av det moderna finska territoriet tillhörde Sverige fram tills 
1809. Status som nationellt minoritetsspråk och sverigefinnar som en nationell minoritet i 
Sverige bygger på den långa gemensamma historien mellan de svensktalande och de 
finsktalande som idag även kallas för sverigefinnar. Både krigsbarn och politiska 
flyktingar, men även arbetskraftsinvandrare, har erfarenhet av att ta sig över gränsen till 
Sverige. 

Den sverigefinska minoriteten är Göteborgs största minoritet. Storleken av minoriteten 
varierar mycket beroende på källan, men enligt Statistiska centralbyråns uppskattning 
fanns det i slutet av 2018 726 712 personer med finländsk bakgrund i Sverige, vilket är 
51 780 fler än för tio år sedan och ungefär 7 procent av hela befolkningen. Finska 
romerna är också del av minoriteten. I Göteborg bor det sammanlagt 30 580 personer med 
finländsk bakgrund, vilket motsvarar 5,3% av befolkningen (571 868) i slutet av 2018. 

Den tillgängliga statistiken är dock delvis missvisande eftersom den syftar till individer 
som är födda i Finland, som har minst en förälder som är född i Finland eller som har 
minst en mor- eller farförälder som är född i Finland. Den fjärde generationen eller 
tidigare är inte med i denna statistik. Den visar inte heller individens modersmål, 
språkkunskaper eller självidentifikation det vill säga om man upplever sig som 
sverigefinne. Bland de nämnda generationerna bildar nu den tredje den största gruppen 
med finsk bakgrund. I Göteborg finns efter Stockholm till antalet mest personer som 
beräknas tillhöra denna minoritet.  

Minoritetslagen och annan lagstiftning 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sedan 
1 januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och 
inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Från 
den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes 
ytterligare. Samtliga kommuner och statliga myndigheter är skyldiga att anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Likaså att informera minoriteterna om deras 
rättigheter och skydda minoriteternas språk och kultur där barns och ungas rätt att få 
utveckla sitt språk och sin kultur särskilt betonas. Rätten till samråd och inflytande har 
förtydligats samt att förvaltningsmyndigheter ska beakta barns och ungas möjligheter till 
inflytande i frågor som berör dem. I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och 
samiska är kommunerna skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg helt eller till 
väsentlig del på minoritetsspråken. Rätt till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk 
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gäller även utanför förvaltningsområdena om personal finns. I språklagen (2009:600) 
anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken.  

I Europarådets ramkonvention slås fast att skyddet av nationella minoriteter och av de 
rättigheter och friheter som tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter utgör en 
integrerad del av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. De nationella 
minoriteternas rättigheter ska sättas in i de regelverk som kringgärdar de mänskliga 
rättigheterna. Här ingår internationell lagstiftning såsom FN:s barnkonvention, vilken 
utgör svensk lag från och med 1 januari 2020, rasdiskrimineringskonventionen och FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt nationell lagstiftning såsom 
diskrimineringslagen (2008:567). Konventionerna och diskrimineringslagen bygger på 
icke-diskrimineringsprincipen vilket innebär att rättigheterna gäller alla medborgare och 
alltid, och kommunen ansvarar för att omsätta dessa rättigheter i praktiken genom de 
verksamheter kommunen driver och den service som ligger i det kommunala uppdraget. 
Detta utgör grunden för ett stärkt arbete med minoritetsfrågor. Skollagen (2010:800) och 
socialtjänstlagen (2001:453) har också bestämmelser rörande de nationella minoriteterna. 
Det finns ett tydligt fokus på barn i minoritetslagstiftningen som gör att barns rättigheter 
särskilt ska beaktas.  

Minoritetspolitiken 
Göteborgs Stads arbete med de nationella minoriteterna och finskt förvaltningsområde 
sker inom ramen för arbetet med mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är i sin tur 
grunden till stadens arbete och berör alla människor och all offentlig förvaltning. 
Utgångspunkten är internationella konventioner, nationella strategier och lagstiftning 
såsom Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter samt den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk och diskrimineringslagen (2008:567).  

År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention till skydd för nationella 
minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Sedan dessa 
har Sverige en samlad nationell minoritetspolitik. Det innebär att Sverige sedan dess har 
fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar 
med de erkända språken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Samiska, 
finska och meänkieli bedöms vara landsdels- eller minoritetsspråk1 med historisk 
geografisk anknytning i Sverige medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna 
språk.  

De nationella minoriteterna har funnits i Sverige under lång tid och är en del av det 
gemensamma kulturarvet. Individer som anses tillhöra i en nationell minoritet känner 
oftast en uttalad samhörighet, en synnerlig religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och 
en vilja att behålla sin identitet. Minoritetstillhörigheten baseras på individuell 
självidentifikation. Var och en avgör själv om hen vill göra anspråk på det skydd och stöd 
som samhället erbjuder minoriteterna. En individ kan känna tillhörighet med flera 

 
1 Enligt Europarådets språkstadga är landsdels- eller minoritetsspråk ett språk som av hävd används i ett visst 
territorium i en stat av medborgare i staten, vilka utgör en grupp som i antal är färre än resten av 
befolkningen. 
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minoriteter som till exempel finska romer eller Kalé-romer. Något tvång för individen att 
ingå i en minoritet finns inte. Enligt lagen får ingen registrering av tillhörighet till 
minoriteterna ske varken nationellt eller kommunalt.  

De nationella minoriteterna har också stora variationer inom respektive minoritet. För att 
säkra människors lika värde, rättigheter och möjligheter, ska arbetet bedrivas systematiskt 
och utgå ifrån ett normmedvetet arbetssätt för att förebygga diskriminering. Detta innebär 
att ständigt innefatta faktorer som kön, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, 
socioekonomisk bakgrund samt var i staden någon bor eller verkar. 

Finskt förvaltningsområde 
Ett förvaltningsområde för minoritetsspråk är ett område där regeringen beslutat att en 
nationell minoritet har förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. I ett förvaltningsområde har både de statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheter skyldigheter enligt samma lag. Den 18 augusti 2010 fattade 
kommunstyrelsen beslut om att ansöka hos regeringen om att Göteborgs Stad får ansluta 
sig till förvaltningsområdet för finska språket. Regeringen fattade ett beslut den 16 
december 2010 om att bevilja stadens ansökan. Till följd av beslutet från 1 februari 2011 
blev Göteborgs Stad officiell del av det finska förvaltningsområdet.2  

I ett förvaltningsområde för det finska språket har det finska språket ett förstärkt skydd. 
Individer har rätt att använda finska i sina skriftliga och muntliga kontakter med staden i 
sina ärenden kopplat till finskt förvaltningsområde samt rätt att få äldreomsorg och 
förskola helt eller till en väsentlig del på finska.3 Staden ska också verka för att det finns 
tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken. Minoritetslagen förutsätter att 
minoritetspolitiken förverkligas i tät dialog med den sverigefinska minoriteten i 
Göteborg.  

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde 
Göteborgs Stad får ett årligt statsbidrag på 2,64 mkr som ska användas till de 
merkostnader som uppstår i kommunen med anledning av anpassningen till finskt 
förvaltningsområde. Användandet av statsbidrag regleras i Förordning (2009:1299) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Enligt förordningen är Göteborgs Stad skyldig att kartlägga de behov som finns i 
kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska. Kartläggningen ska 
genomföras tillsammans med de nationella minoriteterna. Göteborgs Stad ska också 
redovisa hur kartläggningen har genomförts och lämna en ekonomisk redovisning till den 
myndighet som har betalat ut bidraget och en redovisning av vad medlen har använts till.  

 
2 Från och med 2019 ingår 66 kommuner i förvaltningsområdet för finska, 25 kommuner i 
förvaltningsområdet för det samiska och åtta kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli. 
3 Rätten till förskola på nationellt minoritetsspråk regleras i skollagen och i den nya reviderade läroplanen för 
förskola som trädde i kraft 1 juli 2019. 
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Kopplingar till andra program och planer i staden 
Både i nämndernas reglementen och bolagsstyrelsernas ägardirektiv anger 
kommunfullmäktige att de ska: ”Utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, 
principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Kommunens medlemmar ska 
behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, 
bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god 
och likvärdig service. Nämnderna ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet 
och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till.”  
 
Utöver reglementena listas nedan de antagna program och planer i staden som i störst 
omfattning angränsar till denna plan:   
 

Styrande dokument Kopplingar till finskt förvaltningsområde Giltighet och 
fastställare 

Göteborgs Stads plan 
för arbetet med 
nationella 
minoritetsfrågor 

Omfattar stadens arbete med nationella 
minoriteterna: sverigefinnar, tornedalingar, 
samer, judar och romer.  

2020-2023 

Beslutad i KF 

Göteborgs Stads 
äldreboendeplan  

Samordnar planeringsarbetet för behovet av 
äldreboende och korttidsvistelse, inklusive 
finskt äldreboende, inom Göteborgs Stad. 

2020-2023 

Beslutad i KF 
Göteborgs Stads plan 
för barn- och 
ungkultur 

Omfattar stadens kulturstrategiska arbete 
utifrån barns och ungas perspektiv och 
påminner om det förstärkta uppdraget att ta 
tillvara på alla barns och ungas rättigheter 
och åsikter. 

2019-2023 

Beslutad i KF 

Göteborgs Stads 
program för en 
attraktiv arbetsgivare 

Omfattar stadens gemensamma mål och 
strategier för att stärka stadens 
förutsättningar att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Kopplingar finns när det 
kommer till uppdraget att 
kompetensförsörja personal med språklig 
och kulturell kompetens  

2019-2023  

Beslutad i KF 
 

Göteborgs Stads 
plan för jämställdhet 

Omfattar stadens arbete för jämställdhet och 
innehåller insatser där fokus ligger på 
flera diskrimineringsgrunder än kön vilket 
skapar förutsättningar för att 
arbeta bredare mot diskriminering och 
fördomar. 
 

2019–2023 

Beslutad i KF 

Göteborgs Stads 
plan för att 
förbättra hbtq-
personers livsvillkor 

Ökar stadens kunskaper i normmedvetet 
arbetssätt vilket skapar förutsättningar för 
att arbeta mot diskriminering och fördomar 
på grund av tillhörighet till en minoritet 
samt synliggör hur heterogena minoriteter 
är. 

2017–2021 

Beslutad i KF 

Göteborgs Stads 
handlingsplan för 
arbetet med de 
mänskliga 
rättigheterna 

Slår fast att alla stadens verksamheter ska 
genomsyras av mänskliga rättigheter. 

2016 – 
tillsvidare 

Beslutad i KF 
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Göteborgs Stads 
program för full 
delaktighet för 
personer med 
funktions-
nedsättning  

Belyser personer med 
funktionsnedsättningars specifika utsatthet. 
Kopplingar finns exempelvis genom 
kompetens i det finska språket och 
sverigefinska kulturen vid insatser enligt 
LSS.   

2014–2020 

Beslutat i KF  

  

Göteborgs Stads 
kulturprogram 

Omfattar stadens kulturstrategiska arbete 
utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

2013-2021 

Beslutat i KF 
 

Implementering 
Ansvaret för att implementera planens insatser ligger på varje nämnd och styrelse som 
omnämns i planen. Implementering och konkretisering av insatser på förvaltningsnivå ska 
ske i samråd med den sverigefinska minoriteten genom att minoriteten ges inflytande i 
frågor som berör dem. Minoritetens bredd ska beaktas i implementeringen samt barn och 
ungas behov ska särskilt bevakas. Varje nämnd och styrelse i Göteborgs Stad kan anpassa 
inflytandeformerna efter vad som är bäst för varje situation. Staden kan exempelvis 
samarbeta med minoriteten vid problemformulering och remissbehandling, ha fördjupad 
dialog i en sakfråga, eller samverka i en viss verksamhet. Det viktigaste är att 
minoritetens språkliga och kulturella behov beaktas och tillgodoses i stadens 
beslutsprocesser. 

Stadsledningskontoret står för övergripande stöd och samordning vid implementering 
samt ansvarar för samordning av Göteborgs Stads sverigefinska råd och Göteborgs Stads 
gemensamma samråd för de nationella minoriteterna.  

Uppföljning 
Varje nämnd med ansvar för insatser i planen följer upp det egna arbetet och om det har 
gett effekt, det vill säga om insatserna har bidragit till de uppsatta delmålen. Uppföljning 
av insatser ska integreras och ske i verksamhetens ordinarie uppföljning. Varje insats i 
planen har ett förväntat resultat och verksamheterna kan koppla detta till indikatorer och 
data som verksamheten använder för att följa upp sina uppdrag och sitt kvalitetsarbete.  

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av planen på en övergripande 
nivå. Stadsledningskontoret kommer efter två år följa upp status av insatserna genom att 
utvärdera stadens implementering av planen med särskilt fokus på förväntat resultat 
(kvantitativ utvärdering) och effekt för minoriteten (kvalitativ utvärdering). 
Utvärderingen tas fram i nära samarbete med den sverigefinska minoriteten. 

På nationell nivå har Länsstyrelsen i Stockholm uppföljningsansvar för stadens arbete 
med finskt förvaltningsområde. En gång per år följer Länsstyrelsen upp kommunernas 
arbete via stadsledningskontoret. Stadens inrapportering bygger på ett samarbete med 
ansvariga nämnder och den sverigefinska minoriteten och sker som en del av 
uppföljningen som kommuniceras till kommunstyrelsen. 
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Planen 
Göteborgs Stad är del av finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2011 vilket betyder 
att staden har åtagit sig att ge ett förstärkt skydd för det finska språket och den 
sverigefinska kulturen. Planen utgör stadens målsättning för att tillgodose de rättigheterna 
kopplad till finskt förvaltningsområde. Tillsammans med Göteborgs Stads plan för 
nationella minoritetsfrågor bidrar planen till Göteborgs Stads övergripande mål: 
Göteborgs Stad ger skydd för de nationella minoriteterna, stärker deras möjligheter till 
inflytande och stödjer de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Planen har fem delmål:  

1. Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt på svenska såväl som på finska i 
ärenden med anknytning till förvaltningsområdet. 

2. Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och omsorg för äldre både på finska och 
svenska genom att stödja äldres sverigefinska kulturella identitet. 

3. Göteborgs Stad uppmärksammar och stärker den sverigefinska kulturen som en del av 
det svenska samhället. 

4. Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i grundskolan. Göteborgs Stad ger 
tillgång till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska. 

5. Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för samråd som ger inflytande 
i beslutsprocessen. 

Delmål 1: Göteborgs Stad informerar och kommunicerar 
aktivt på svenska såväl som på finska i ärenden med 
anknytning till förvaltningsområdet 

 

3 §   Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag 
hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av 
betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. Lag (2018:1367).4 
 
8 §   Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga 
och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska 
verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets 

 
4 SFS 2018:1367 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Ansvarig nämnd: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, 
nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och 
medborgarservice, nämnden med ansvar för individ- och familjeomsorg, 
nämnden med ansvar för funktionshinder, nämnden med ansvar för äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård, kulturnämnden, idrotts och föreningsnämnden, social 
resursnämnd, kommunstyrelsen 
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förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller 
ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. 
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är 
myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt 
biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och 
beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli respektive samiska. 
Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 
 
18 c §   Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 18 
a §§. Lag (2018:1367).5 
 

Nuläge information och kommunikation: Det pågår ett förstärkt arbete i stadens olika 
verksamheter för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftning utifrån 
informationsskyldighet angående finskt förvaltningsområde. Mycket arbete kvarstår. 
Göteborgs Stad måste utveckla nya kommunikationsformer för att nå alla som vill veta 
mer om finskt förvaltningsområde och minoritetsrättigheter. Det finns många som känner 
sig tillhöra minoritetsgruppen sverigefinnar som inte vet om sina rättigheter. Det finns 
också många som inte känner sig tillhöra minoritetsgruppen men som pratar finska och 
inte vet om sina rättigheter. Bland annat finska romer ska informeras om sina 
minoritetsrättigheter kopplad till finskt förvaltningsområde. Enligt minoritetslagen har 
alla som vill prata finska rätt att göra det vid sina muntliga och skriftliga kontakter med 
Göteborgs Stad.  

Det finns också många chefer och medarbetare i staden som arbetar med frågor kopplat 
till finskt förvaltningsområde utan att veta varför det finska språket är ett nationellt 
minoritetsspråk, varför sverigefinnar är utsedda som ett nationellt minoritetsfolk eller 
vilka rättigheter har individer som använder finska eller tillhör den nationella minoriteten. 
Enligt riksdagen är okunskap en grogrund för fördomar och för att motverka detta, 
behöver staden förstärka sina informationsinsatser gällande finskt förvaltningsområde. 

Extern information och kommunikation: Stadens kontaktcenter är en viktig 
informationskanal och där arbetar idag tre personer som svarar i telefon och epost på 
finska. Stadens finska webbsida goteborg.se/suomeksi har blivit en viktig 
informationskanal där informationen revideras och uppdateras kontinuerligt. 
Stadsledningskontoret ger ut en tvåspråkig informationstidning Jag är sverigefinne i 
samverkan med visuell kommunikation som publiceras tre gånger per året både som 
papperstidning och digitidning. Inom äldreomsorgen och förskolan finns det 
stadsgemensamma blanketter både på finska och svenska som exempelvis Ansökan om 
hemtjänst, Ansökan om äldreboende, Förskoleansökan och Val till förskoleklass.  

Staden behöver utöka sin beredskap för att kunna ge ett muntligt och skriftligt svar på 
finska i ärendena med anknytning till finskt förvaltningsområde. Minoritetslagen 
förutsätter också att staden ska ge en skriftlig översättning av beslut i ett ärende som rör 
myndighetsutövning och att staden strävar efter att kunna bemöta individer på finska i 
alla ärenden. Informationsmaterialet på finska ska vara tillgängligt och anpassat till olika 
behov. 

 
5 Ibid. 
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Intern information och kommunikation: Det är viktigt att information om finskt 
förvaltningsområde är med i olika typer av interna riktlinjer och rutiner för medarbetare 
samt introduktioner för nyanställda. Alla inom staden som arbetar med frågor kopplade 
till finskt förvaltningsområde ska utbildas om minoritetsrättigheter. Det är viktigt att 
genom kunskapshöjande insatser förebygga stereotyper och fördomar mot individer med 
finländskt påbrå. Stadsledningskontoret i samarbete med konsument och 
medborgarservice samlar kunskapsstöd och informationsmaterial till stadens 
förvaltningar som kan användas i utbildningar och APT samt publiceras på 
kompetensplattformen och intranätet.  

 

Delmål 1: Information och kommunikation, insatser a-c 
 

 a. b. c. 

Insats Information om finskt 
förvaltningsområde 
och verksamhetens 
ansvar ska finnas 
tillgänglig och vara 
integrerad i extern och 
intern kommunikation 
inom ansvariga 
nämnders 
verksamheter. 

Samla och förmedla 
kunskapsstöd och 
informations-
material till stadens 
verksamheter om 
minoritetslagen och 
finskt 
förvaltningsområde. 

Utbilda och rekrytera 
personal med kompetens i 
det finska språket och i 
den sverigefinska 
kulturen. 

Ansvarig Förskolenämnden, 
grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden, 
nämnden för 
arbetsmarknad- och 
vuxenutbildning, 
nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice, 
nämnden med ansvar för 
individ- och 
familjeomsorg, nämnden 
med ansvar för 
funktionshinder, 
nämnden med ansvar för 
äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård, 
kulturnämnden, idrotts 
och föreningsnämnden, 
social resursnämnd, 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen, 
nämnden för 
konsument och 
medborgarservice 

Förskolenämnden, 
grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden, 
nämnden för arbetsmarknad- 
och vuxenutbildning, 
nämnden för konsument- 
och medborgarservice, 
nämnden med ansvar för 
individ- och familjeomsorg, 
nämnden med ansvar för 
funktionshinder, nämnden 
med ansvar för äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård, 
kulturnämnden, idrotts och 
föreningsnämnden, social 
resursnämnd, 
kommunstyrelsen 
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Tidplan  Årligen Årligen Årligen 

Uppföljning Ansvarig nämnd inom 
sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd inom sitt 
ordinarie 
uppföljningssystem 

Förväntat 
resultat 

Ökat kännedom om 
finskt 
förvaltningsområde 
bland minoriteten och 
stadens medarbetare. 

Ökat utbud av 
kunskapsstöd och 
informationsmaterial i 
stadens verksamheter 
samt flera 
utbildningar om 
minoritetslagen och 
finskt 
förvaltningsområde. 

Ökat antal medarbetare som 
kan kommunicera på finska 
och känner till den 
sverigefinska kulturen.  

 

Delmål 2: Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och 
omsorg för äldre både på finska och svenska genom att 
stödja äldres sverigefinska kulturella identitet 

 

18 §   En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds 
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive 
samiska. Lag (2018:1367). 
 
18 b §   Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ 
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Lag (2018:1367).6 
 
8 §   Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov 
som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli 
respektive samiska. Lag (2009:1299).7 

 

Nuläge vård och omsorg: Individer har från och med 1 januari 2019 en förstärkt rätt att 
få äldreomsorg helt eller till väsentlig på finska enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Göteborgs Stad har totalt 36 platser för finsktalande äldre med behov av 
somatisk vård och/eller demens vilka ligger i Lövgärdet och Glöstorpshöjden. Staden har 
också ett finskt seniorboende med 47 lägenheter i Gårdsten.  

 
6 SFS 2018:1367 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
7 Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Ansvarig nämnd: Nämnden med ansvar för äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård, nämnden med ansvar för funktionshinder, social resursnämnd, 
arbetsmarknad- och vuxenutbildning, kommunstyrelsen 
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Behovet för fler finskspråkiga verksamheter inom äldreomsorg kvarstår, inte minst inom 
hemtjänsten, samt fler platser inom äldreboenden och seniorboenden. Enligt en 
enkätstudie av Folkhälsomyndigheten från 2019 har individer i Sverige med finländskt 
påbrå rapporterat att de har sämre hälsa, sämre levnadsvillkor och livsvillkor än Sveriges 
befolkning. Bland grupperna med finländskt ursprung var det även vanligare att känna 
rädsla för att utsättas för hot om våld och utsättas för våld.8  Det är viktigt att alla får den 
vård de behöver och känner sig trygga och säkra hemma och i äldreomsorgen.  

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården med 
kompetens i det finska språket och den sverigefinska kulturen vilket påverkar 
minoritetslagens genomslag. För att kunna erbjuda äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
på finska till alla berättigade behöver staden se kunskapen i finska som meriterande i 
rekryteringsprocesser. Staden behöver också ha kännedom om vilka i personalen som 
talar finska och är villiga att använda minoritetsspråket i arbetet. Den senaste 
behovskartläggningen inom äldreomsorgen på finska gjordes 2013 och behovet för 
aktuell statistik är akut för att kunna fylla lagens krav och förbereda sig för framtidens 
behov.9 Det är viktigt att kartläggningen görs tillsammans med den sverigefinska 
minoriteten och att ingen i personalen tvingas vara med utan deltagandet är frivilligt.  

 

Delmål 2: Vård och omsorg, insatser a-c 

 
 a. b. c. 

Insats Kartlägga intresse 
av service, vård och 
omsorg på finsk 
äldreomsorg i 
samverkan med 
den sverigefinska 
minoriteten. 

Rekrytera och 
försörja vård- och 
omsorgspersonal 
med finsk språklig 
och kulturell 
kompetens. 

Utveckla och 
koordinera 
hemtjänsten så att 
individer kan 
använda finska 
med 
omsorgspersonalen. 

Ansvarig Nämnden med 
ansvar för 
äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård, 
kommunstyrelsen 

Nämnden med 
ansvar för 
äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård, 
nämnden med ansvar 
för funktionshinder, 
social resursnämnd 

Nämnden med 
ansvar för 
äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård, 
nämnden för 
arbetsmarknad- och 
vuxenutbildning 

Tidplan 2021 Årligen Årligen 

Uppföljning Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

 
8 Hur mår människor med finländsk bakgrund?. Folkhälsomyndigheten, 2019 
9 Förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ålägger staden att 
kartlägga även de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska. 
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Förväntat 
resultat 

Ökat kunskap om 
eventuella brukare 
inom äldreomsorgen 
och ökat beredskap 
till framtida behov. 

Ökat antal 
medarbetare som 
kan ge service på 
finska och kan 
beakta sverigefinska 
äldres behov av att 
upprätthålla sin 
kulturella identitet. 

Ökat antal brukare 
inom hemtjänsten 
som får sina 
språkliga och 
kulturella rättigheter 
tillgodosedda. 

 
 

Delmål 3: Göteborgs Stad uppmärksammar och stärker den 
sverigefinska kulturen som en del av det svenska samhället 

 

4 §   Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Lag (2009:724).10 

 
18 b §   Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 § beakta de 
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Lag (2018:1367).11 

 
Nuläge kultur: Sverigefinsk kultur är del av det svenska kulturarvet och alla kommuner i 
Sverige har skyldighet att skydda och främja den nationella minoritetskulturen. 
Diskriminering och fördomar mot sverigefinnar förekommer fortfarande i Göteborg vilket 
förhindrar individens möjligheter att ta del av och vara stolt över sin minoritetskultur. 
Barn som tillhör sverigefinsk minoritet ska ges möjlighet att utveckla en sverigefinsk 
kulturell identitet och sverigefinska äldre inom äldreomsorgen ska ges möjlighet att 
upprätthålla sin kulturella identitet. 

Göteborgs Stad ska ta aktiva åtgärder för att stödja den sverigefinska kulturens 
fortlevnad. Ansvaret för minoritetsarbetet har hittills legat på olika frivilligorganisationer 
vilket behöver förändras. Sverigefinska föreningar ska stödjas ekonomiskt även i 
fortsättningen, men det får inte ersätta stadens eget arbete med minoritetskulturfrågor. Ett 
bra exempel från civila samhället för att motverka fördomar och diskriminering genom 
kulturinsatser har varit Sverigefinska ungdomsförbundets projekt #stolt sverigefinne som 

 
10 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
11 SFS 2018:1367 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Ansvarig nämnd: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, 
nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och 
medborgarservice, nämnden med ansvar för individ- och familjeomsorg, 
nämnden med ansvar för funktionshinder, nämnden med ansvar för äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård kulturnämnden, idrotts och föreningsnämnden, 
kommunstyrelsen 
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startade som ett Instagramkonto och växte till en bok och en utställning. Normkritiskt och 
icke-diskriminerande arbetssätt är centrala i uppdraget. 

 
 
Delmål 3: Kultur, insatser a-d 

 a. b. c. d. 

Insats Den sverigefinska 
kulturen 
framhävs i 
Göteborgs Stads 
kulturprogram. 

Den sverigefinska 
kulturen 
uppmärksammas i 
stadens 
verksamheter. 
Sverigefinsk 
barnkultur ges 
extra fokus. 

 

Fördomar och 
diskriminering av 
sverigefinnar 
motverkas genom 
kulturen. 

Personal med 
finsk språklig och 
kulturell 
kompetens 
rekryteras och 
utbildas. 

Ansvarig Kulturnämnden Förskolenämnden, 
grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden, 
nämnden med 
ansvar för individ- 
och familjeomsorg, 
nämnden med 
ansvar för 
funktionshinder, 
nämnden med 
ansvar för 
äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård, 
social resursnämnd, 
kulturnämnden, 
kommunstyrelsen 

Kulturnämnden Kulturnämnden  

Tidplan 2021 Årligen Årligen Årligen 

Uppföljning Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd inom 
sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Förväntat 
resultat 

Sverigefinska 
kulturfrågor blir 
integrerade i 
kulturnämndens 
ordinarie arbete. 

Den sverigefinska 
minoriteten, i 
synnerhet 
sverigefinska barn, 
får tillgång till sin 
minoritetskultur. 

Mer positiv och 
modern bild av 
sverigefinnar hos 
majoritetsbefolkningen. 

Ökat antal 
medarbetare som 
kan ge minoriteten 
tillgång till sin 
kultur. 
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Delmål 4: Göteborgs Stad erbjuder tvåspråkig undervisning i 
grundskolan. Göteborgs Stad ger tillgång till förskola där 
hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska 

 

8 §   Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken. Språklag (2009:600).12 
 
12 a §   En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär 
det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, 
meänkieli respektive samiska. Skollag (2010:800).13 
 
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar 
plats i sådan förskola som avses i första stycket. Lag (2018:1368)14 
 
5 a §   En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller sådan verksamhet som 
avses i 2 eller 5 § ska sträva efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i 
sådan verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, 
meänkieli respektive samiska. Skollag (2010:800) 
 
Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som ansöker 
om sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska, 
meänkieli respektive samiska. 
 
Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola enligt 3 § 
ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda hela eller en 
väsentlig del av verksamheten på finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2018:1368) 
 
8 §   Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov 
som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli 
respektive samiska. Lag (2009:1299).15 
 
 

Nuläge undervisning och utbildning: Skolan har stor betydelse i språkrevitalisering. 
Revitalisering av det finska språket i Göteborg ska ske genom att barnen ges möjlighet att 
förstärka sin sverigefinska kulturella identitet och utveckla sina språkkunskaper i och på 
finska.  
 

 
12 SFS 2009:600 Språklag (2009:600) 
13 SFS 2010:800 Skollag (2010:800) 
14 SFS 2018:1367 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
15 Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 

Ansvarig nämnd: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, kommunstyrelsen 
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Enligt Skolinspektionens tillsyn 2019 det råder brister i stadens undervisning i nationella 
minoritetsspråk. Sverigefinska vårdnadshavare har framfört kritik om bland annat 
gruppstorleken, barn i samma klass med varierande förkunskaper i språket, krock med 
ordinarie schema och långa skoldagar samt att det råder brister i stadens skolskjuts. 
Deltagandet i modersmålsundervisning på finska har minskat i staden.16  
 
Göteborgs Stad som en förvaltningskommun ska verka för att det finns tillgång till 
personal som behärskar det finska språket, i synnerhet inom förskolan och äldreomsorgen 
eftersom Göteborgs Stad ska erbjuda förskolan och äldreomsorgen helt eller till väsentlig 
del på finska, men också inom tvåspråkig undervisning och modersmålsstöd för att 
erbjuda en obruten kedja av undervisning av nationella minoritetsspråk.17 Kunskaper i 
finska bör ses som en merit för personal som arbetar inom Göteborgs Stad och för 
personer som söker arbete inom stadens berörda förvaltningar.  
 
Nuläge grundskola: Fram till 1990-talet erbjöd Göteborgs Stad tvåspråkig 
skolundervisning på finska och svenska. I början av 1990-talet startade en fristående 
skola som erbjöd tvåspråkig undervisning på finska. 2016 drog Skolinspektionen in 
tillståndet för den sverigefinska skolan. 2017 ankom ett Göteborgsförslag om att 
Göteborgs Stad skulle starta tvåspråkig undervisning på finska. Frågan utreddes av 
stadsdelarna och lämnades över till grundskolenämnden 2018. Även om det enligt regler 
för det finska förvaltningsområdet inte finns krav på tvåspråkig undervisning i 
grundskolan framkom i utredningen att frågan är viktig för Göteborgs Stad. Göteborgs 
Stad har en hög ambitionen i arbetet för att ge elever i Göteborg som tillhör den 
sverigefinska minoriteten möjligheter att behålla, utveckla men även revitalisera sina 
språkkunskaper i finska. Grundskolenämnden beslutade i februari 2020 att ge 
grundskoleförvaltningen i uppdrag att starta tvåspråkig undervisning och annan 
verksamhet vid sidan av modersmålsundervisning för att åstadkomma detta. 

Nuläge förskola: I läroplanen för förskolan står att de barn som tillhör de nationella 
minoriteterna ska främjas i sin utveckling av en kulturell identitet och stödjas i sin 
språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk. Enligt skollagen ska kommuner som 
ingår i förvaltningsområde erbjuda förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på 
finska.  

Det finns fem kommunala förskolor18 och en privat förskola19 i Göteborg som har 
förskoleverksamhet på finska. Förskoleförvaltningen har också en finskspråkig 
ambulerande förskolepedagog som besöker cirka 48 barn i 21 olika förskolor och i en 
öppen förskola. 

För att kunna tillgodose barnens språkliga och kulturella rättigheter inom förskolan 
behöver Göteborgs Stad ta reda på vilka vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet 
på finska och koordinera stadens resurser så att de matchar behoven hos vårdnadshavare. 

 
16 Cirka 150 elever är registrerade att få modersmålsundervisning på finska i Göteborg från årskurs 
1 till gymnasieskola i 2018. 
17 Lainio, Jarmo 2017. Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar 
till undervisning och revitalisering. Betänkande av Utredningen förbättrade möjligheter 
för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (SOU 2017:91). 
18 Finskspråkiga förskolor i Göteborgs Stad i 2020: Gibraltarkroken, Plantagegatan, 
Skattegårdsvägen, Svetsaregatan och Terapislingan.  
19 Privat förskolan och friskolan Solgården. 
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Framtagandet av kunskapsunderlag stödjer också rektorerna i sina uppdrag att rekrytera 
och kompetensförsörja tvåspråkig personal.  

Delmål 4: Förskola, skola och utbildning, insatser a-e 

 

 a. b. c. d. e. 

Insats Kartlägga 
behovet för finsk 
förskole-
verksamhet och 
tvåspråkig 
undervisning i 
skolan 

Erbjuda 
modersmåls-
undervisning i 
finska både 
som språkval 
och utanför 
timplane-
bunden tid 

Erbjuda 
tvåspråkig 
utbildning 

Tillhandahålla 
tvåspråkig/finsk-
språkig 
undervisnings-
material 

Rekrytera, säkra 
och underhålla 
personal med 
språklig och 
kulturell 
kompetens 

Ansvarig Förskole-
nämnden, 
grundskole-
nämnden, 
kommunstyrelsen 

Grundskole-
nämnden, 
utbildnings-
nämnden 

Grundskole-
nämnden 

Förskolenämnden
grundskole-
nämnden, 
utbildnings-
nämnden,  
nämnden för 
arbetsmarknad- 
och 
vuxenutbildning, 
kommunstyrelsen 

Förskolenämnden, 
grundskole-
nämnden, 
utbildnings-
nämnden, 
nämnden för 
arbetsmarknad- 
och 
vuxenutbildning 

Tidplan 2021 Årligen  2020 2020 Årligen 

Upp-
följning 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljnings-
system 

Ansvarig nämnd 
inom sitt 
ordinarie 
uppföljnings-
system 

Ansvarig nämnd 
inom sitt 
ordinarie 
uppföljnings-
system 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljnings-
system 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljnings-
system 

Förväntat 
resultat 

Ökat kännedom 
och beredskap i 
kommunen inom 
förskola och 
skola. 

Ökat antal barn 
som läser finska 
som modersmål. 

Ökat antal barn 
som kan 
utveckla sina 
språkkunskaper 
i och på finska. 

Ökat tillgång till 
relevant 
undervisnings-
material. 

Ökat antal 
pedagoger och 
andra medarbetare 
som bidrar till 
språk-
revitalisering. 



   
 

 

Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023 20 (22) 
   
   

Delmål 5: Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade 
former för samråd som ger inflytande i beslutsprocessen 

 
5 §   Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande  
i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor. Lag (2009:724).20 
 
Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. Lag (2018:1367).21 
 
5 a §   Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar. Lag (2018:1367).22 
 

Nuläge inflytande och delaktighet: Enligt den förstärkta minoritetslagen som trädde i 
kraft 1 januari 2019 ska samråd mellan förvaltningsmyndigheter och minoriteten ske 
genom en strukturerad dialog för att kunna beakta minoritetens synpunkter och behov i 
myndighetens beslutsfattande.23 Tanken bakom lagen är att minoriteten ges reellt 
inflytande i frågor som berör dem. Varje nämnd och styrelse i Göteborgs Stad kan 
anpassa inflytandeformerna efter situationen. Det viktigaste är att 
förvaltningsmyndigheter samråder med den minoriteten i ett skede där det fortfarande 
finns möjligheter att påverka ett kommande beslut.  

Minoritetslagen lägger tyngd på barn- och ungdomsinflytande vilket är anledning till att 
under den pågående valperioden 2019-2022 har ungdomars representation i samrådet 
förstärkts. Ungdomsinflytande kan förstärkas ytterligare genom att de unga söks upp i sin 
egen miljö såsom i skolan, via modersmålsundervisningen, på sociala medier, 
fritidsgårdar och intresseföreningar. I övrigt bestämmer nämnder tillsammans med 
minoriteten hur samråd ska ske i olika frågor. 

Göteborgs Stads sverigefinska råd är kommunstyrelsens samrådsorgan med den 
sverigefinska minoriteten. Rådet består av 21 ledamöter: en representant från varje parti i 
kommunstyrelsen, nio ledamöter från olika finska föreningar och tre ledamöter från 

 
20 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
21 SFS 2018:1367 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
22 Ibid. 
23 23 Förvaltningsmyndigheterna finns på statlig, regional och kommunalnivå. 
Förvaltningsmyndigheter på kommunalnivå är nämnder och vissa styrelser (Regeringsformen, 
RF). 

Ansvarig nämnd: Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, 
nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och 
medborgarservice, nämnden med ansvar för individ- och familjeomsorg, 
nämnden med ansvar för funktionshinder, nämnden med ansvar för äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård, kulturnämnden, idrotts och föreningsnämnden, social 
resursnämnd, kommunstyrelsen 
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referensgrupper äldreomsorg, utbildning och kultur. Rådets nuvarande form beslutades 
2015 i kommunfullmäktige. Samrådsdirektiven för Göteborgs Stads samråd med den 
sverigefinska minoriteten gäller för perioden 2015–2018 och ska därmed revideras.  

 

Delmål 5: Inflytande och delaktighet, insatser a-c 

 a. b. c. 

Insats Samråd med den 
sverigefinska 
minoriteten sker 
genom en 
strukturerad dialog 
och i ett tidigt 
skede. 

Staden förstärker 
och utvecklar nya 
former för att 
samråda med barn 
och ungdomar 
utifrån deras 
förutsättningar, 
ålder och mognad. 

Reglemente för 
Göteborgs Stads 
samråd med den 
sverigefinska 
minoriteten (2014) 
ska revideras i 
nära samverkan 
med Göteborgs 
Stads 
sverigefinska råd. 

Ansvar Förskolenämnden, 
grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden, 
nämnden för 
arbetsmarknad- och 
vuxenutbildning, 
nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice, 
nämnden med 
ansvar för individ- 
och familjeomsorg, 
nämnden med 
ansvar för 
funktionshinder, 
nämnden med 
ansvar för 
äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård, 
social resursnämnd, 
kulturnämnden, 
idrotts och 
föreningsnämnden, 
kommunstyrelsen 

Förskolenämnden, 
grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden, 
nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice, 
nämnden med 
ansvar för individ- 
och familjeomsorg, 
nämnden med 
ansvar för 
funktionshinder, 
social resursnämnd, 
kulturnämnden, 
idrotts och 
föreningsnämnden, 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Tidplan Årligen Årligen 2020-2021 
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Uppföljning Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Ansvarig nämnd 
inom sitt ordinarie 
uppföljningssystem 

Förväntat 
resultat 

Minoriteten ges 
reellt inflytande i 
ansvariga 
nämndernas 
beslutprocesser. 

Barns och ungas 
möjligheter till 
samråd förstärks. 
Inflytandeformerna 
anpassas i större 
utsträckning till 
deras 
förutsättningar. 

Reviderat 
reglemente för 
Göteborgs Stads 
sverigefinska råd 
som beskriver 
rådets uppdrag och 
vilket ansvar rådet 
har. 
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