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Göteborgs Stads plan för arbetet med 
nationella minoritetsfrågor 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 april 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, i enlighet 
med bilaga 21 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 10 juni 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkade bifall till stadsledningskontorets 
förslag och tilläggsyrkande från S den 12 juni 2020 samt avslag på yrkande från SD 
den 10 juni 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
avslag på yrkande från SD den 10 juni 2020 och tilläggsyrkande från S den 12 juni 2020. 

Vid omröstning beträffande stadsledningskontorets förslag och Jörgen Fogelklous 
yrkande röstade Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin 
Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och 
ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall till det egna yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutade med tolv röster mot en att bifalla stadsledningskontorets 
förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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. 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2020 nr 162 

 

  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

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 i första omröstningen röstat för bifall till stadsledningskontorets förslag och i 
andra omröstningen för avslag på tilläggsyrkandet från S. 

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 nationella minoritetsfrågor 2020–
2023 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, i 
enlighet med bilaga 21 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  
 

2. I arbetet med Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor 2020–2023 ska 
socioekonomiska faktorer som påverkar de nationella minoriteterna och 
förutsättningar för delaktighet, inflytande och rätten till språk och kultur 
analyseras. 

I kommunstyrelsen:  

3. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-11-07 § 847 till stadsledningskontoret, att 
revidera Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor i 
samverkan med representanter från de nationella minoriteterna och berörda 
verksamheter i staden, förklaras fullgjort.  

Yrkandet 
Att de nationella minoriteterna inte är homogena grupper utan består av individer med 
olika bakgrund och med överlappande identiteter är något som stadens fortsatta 
minoritetspolitiska arbete bör fästa större vikt vid. Att behoven mellan och inom 
minoritetsgrupperna ser olika ut återkommer i utvärderingen 2018 och i den nu aktuella 
uppföljningen.  

Framförallt handlar det om att materiella skillnader i livsvillkor mellan människor ger 
olika förutsättningar till delaktighet och inflytande. Ett socioekonomiskt perspektiv på 
nationella minoriteter kan tydliggöra ojämlikhet och ge staden en bättre utgångspunkt att 
fatta beslut som skulle stärka minoritetsgruppernas ställning. 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 de nationella minoriteternas 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 2.1.4 
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Yrkande angående – Göteborgs Stads plan för 
nationella minoriteter 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och 
ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i 
någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen tas bort från 
listan gällande kopplingar till andra program och planer. Planen bedöms 
inte vara ett angeläget tillägg till Göteborgs Stads plan för nationella 
minoriteter 

Yrkandet 
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. 

I nuvarande förslag läser vi: 

”Gällande kopplingar till andra program och planer har följande lagts till i listan: 
Göteborgs Stads kulturprogram, Plan för kommunala insatser som rör EU-
medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i 
Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen samt 
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism. Dessa tre program och 
planer bedöms som angelägna tillägg.” 

Vad avser Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt 
och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i 
någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen1 ska den inte räknas 
som ett angeläget tillägg eller kopplas till Göteborgs Stads plan för nationella 
minoriteter. EU-medborgare och våra nationella romer är två helt olika grupper. 
De har därför två separata planer utan någon som helst koppling till varandra. 

 

 
1 
http://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/93ec9160f537fa30
c12572aa004b6c1a/65c4b257381f908fc12580c90030d924/$FILE/22B_Bilaga_Uppfoljning_Rapp
ort_EU_medborgare.pdf  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-06-10 
 

 
  
Ärende nr 2.1.4 

http://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/65c4b257381f908fc12580c90030d924/$FILE/22B_Bilaga_Uppfoljning_Rapport_EU_medborgare.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/65c4b257381f908fc12580c90030d924/$FILE/22B_Bilaga_Uppfoljning_Rapport_EU_medborgare.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/65c4b257381f908fc12580c90030d924/$FILE/22B_Bilaga_Uppfoljning_Rapport_EU_medborgare.pdf
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Göteborgs Stads plan för arbetet med 
nationella minoritetsfrågor 2020–2023  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, i enlighet 
med bilaga 21 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2018-11-07 § 847 till stadsledningskontoret, att revidera 
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor i samverkan med 
representanter från de nationella minoriteterna och berörda verksamheter i staden, 
förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 
stadens handlingsplan för nationella minoritetsfrågor. Stadsledningskontoret har under 
hösten 2019 utarbetat en ny plan i dialog med berörda verksamheter i staden och 
representanter från de nationella minoriteterna. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-01-
15 § 31 skickades planen på remiss. Synpunkter har inkommit från totalt 18 
remissinstanser och 1 extern civilsamhällesaktör. Samtliga nämnder och råd i Göteborgs 
Stad samt nationella minoritetsföreningar som har svarat tillstyrker förslaget.  

Planen syftar till att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till internationell och 
nationell lagstiftning gällande de nationella minoriteternas rättigheter. Planen tydliggör 
kommunens ansvar för frågorna och lyfter fram vad som behöver göras i grunduppdragen 
för att efterleva minoritetslagen (2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i 
kraft 1 januari 2019. Det övergripande målet är att Göteborgs Stad ger skydd för de 
nationella minoriteterna, stärker deras möjligheter till inflytande och stödjer de nationella 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Planen är indelad i fem delmål och har totalt 
14 insatser.  

Då Göteborgs Stad sedan 2011-02-01 är del av finskt förvaltningsområde har minoriteten 
sverigefinnar förstärkt skydd i lagstiftningen. Därför kompletteras denna plan med en 
plan för arbetet med finskt förvaltningsområde. Tillsammans täcker de två planerna in 
arbetet med nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad.  

5Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-20 
Diarienummer 1251/19 
 

Handläggare  
Johanna Franzén 
Telefon: 031-368 02 34 
E-post: johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se 

mailto:johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att planens insatser kan finansieras inom nämnders och 
styrelsers ordinarie budget. Insatserna i planen avser att säkerställa att kärnverksamheten 
följer vad som anges i internationella konventioner och nationell lagstiftning för att 
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Det innebär att förändra vissa arbetssätt 
för att utveckla verksamheten och efterleva lagens krav inom grunduppdraget. Varje 
nämnd hanterar arbetet i den ordinarie ekonomiska planerings-, budget- och 
uppföljningsprocessen.  

I remissvaren från stadens nämnder bedömer samtliga att en stor del av insatserna kan 
genomföras inom befintlig budget. Flera lyfter dock att kompetenshöjande insatser kan 
bli svåra att hantera inom ram. Centrala resurser efterfrågas i form av gemensamma 
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Vissa stadsövergripande utbildningar 
täcks in i planen som en del av stadsledningskontorets ansvar för övergripande stöd och 
samordning vilket hanteras inom budget. Detta har förtydligats i planen. Likaså erbjuds 
visst utbildnings- och kompetensstöd genom Romano Center i Väst som finansieras inom 
konsument- och medborgarservices budget.  

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

Bedömning ur social dimension 
En plan som pekar ut vad Göteborgs Stad behöver stärka i sitt arbete för att efterleva 
minoritetslagen bedöms ha en positiv inverkan för minoriteterna och på mer likvärdiga 
livsvillkor för alla i Göteborg. Att få använda sitt eget språk och utveckla sin egen kultur 
är en mänsklig rättighet och stadens verksamheter är av stor betydelse för förverkligandet 
av mänskliga rättigheter. Kommunen ansvarar för att respektera, skydda och tillgodose 
rättigheter genom sina kärnverksamheter dagligen. Utifrån denna plan handlar det om att 
ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och 
stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande. Planen är del i arbetet med 
att skydda och främja den språkliga och kulturella mångfalden i Sverige och i Europa. 

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. 

Ett normmedvetet arbetssätt lyfts fram i planen som en utgångspunkt och en förutsättning 
för att förebygga diskriminering. Det innebär att uppmärksamma hur flera 
diskrimineringsgrunder kan samverka och även förstärka varandra, utöver ens nationella 
minoritetstillhörighet. 

De nationella minoriteterna har under olika perioder, historiskt och fortfarande än idag, 
varit utsatta och marginaliserade i det svenska samhället. Övergrepp och kränkningar på 
individ- och gruppnivå har förekommit bland annat inom rasbiologisk forskning, 
tvångssterilisering, omhändertaganden, kollektiva tvångsförflyttningar, diskriminering, 
hot och våld. Det har bidragit till en förtroendeklyfta mellan minoriteterna och 
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majoritetssamhället. Tilliten mellan invånare, rättsstaten och den offentliga sektorns 
institutioner spelar en stor roll i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle. Ett stärkt arbete 
med minoritetsfrågor bedöms påverka förtroendet mellan minoriteterna och kommunens 
verksamheter i rätt riktning. 

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

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-15 § 31 samt tilläggsyrkande från V 

och MP 
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-11-07 § 847 samt yrkande från S, V och 

MP 
3. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings handlingar 2020-03-17 § 42 
4. SDN Centrums handlingar 2020-03-24 § 59 
5. Förskolenämndens handlingar 2020-03-25 § 66 
6. Grundskolenämndens handlingar 2020-03-18 § 60 
7. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2020-03-17, § 35 
8. Kulturnämndens handlingar 2020-03-23 § 68 
9. Nämnden för konsument- och medborgarservice handlingar 2020-03-25 § 16 
10. SDN Lundbys handlingar 2020-03-17 § 71 
11. Social resursnämnds handlingar 2020-03-18 § 71 
12. Utbildningsnämndens handlingar 2020-03-17 § 58 
13. SDN Östra Göteborgs handlingar 2020-03-24 § 85 
14. Göteborgs Stads pensionärsråds handlingar 2020-03-26 
15. Göteborgs Stads HBTQ-råds remissvar 2020-03-25 
16. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 2020-03-03  
17. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering 2020-03-31 
18. Göteborgs Stads sverigefinska råd 2020-03-12 
19. Föreningen Jiddischkultur i Göteborg 2020-04-08 
20. Ungdomsfullmäktiges handling 2020-03-20 
21. Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 i enlighet med yrkande från S, V och MP att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för nationella 
minoritetsfrågor. Stadsledningskontoret utarbetade en ny plan i dialog med berörda 
verksamheter i staden och representanter från de nationella minoriteterna. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2020-01-15 § 31 med tilläggsyrkande från V och MP skickades planen 
på remiss.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 
stadens handlingsplan för nationella minoritetsfrågor, som antogs i kommunfullmäktige 
2014-06-04 § 440. Planen hade inte fått 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 
(2009:724) som trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Då Göteborgs Stad sedan 2011-02-01 är del av finskt förvaltningsområde har minoriteten 
sverigefinnar förstärkt skydd i lagstiftningen. Därför kompletteras denna plan med en 
plan för arbetet med finskt förvaltningsområde. Tillsammans täcker de två planerna in 
arbetet med nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad.  

Framtagande av den nya planen 
Under ledning av stadsledningskontoret har innehållet i den nya planen arbetats fram 
genom arbetsgrupper och referensgrupper med berörda verksamheter i staden och 
representanter från de nationella minoriteterna judar, romer, samer och sverigefinnar.  
Föreningen tornedalingar i Göteborg tillfrågades men tackade nej till att delta (men 
inkom med synpunkter under remissförfarandet).  

Den tidigare handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor hade åtta delmål och 25 
insatser. Den nya planen har fem delmål och 14 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. Att särskilt beakta barns och ungas möjligheter till inflytande i 
frågor som berör dem har stärkts. Rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk och äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet gäller för samtliga nationella minoriteter 
och minoritetsspråk om personal finns. Delar av regleringarna har överförts till skollagen 
(2010:800) och socialtjänstlagen (2001:453). Dessa förstärkningar speglas i den nya 
planen. 

Inför remitteringen lyftes planen för information i Göteborgs Stads råd för nationella 
minoriteten romer 2019-09-18 och 2019-12-02, Göteborgs Stads sverigefinska råd 
2019-09-17, 2019-10-20 och 2019-12-02 samt Göteborgs Stads gemensamma samråd för 
de nationella minoriteterna 2019-09-16 och 2020-01-28. 
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Remissförfarandet 
Efter beslut i kommunstyrelsen 2020-01-15 skickades planen ut på remiss. Detta för att 
förankra planen ytterligare och få in synpunkter på planens föreslagna innehåll. 
Stadsdelsnämnderna Centrum, Lundby, och Östra Göteborg ombads besvara remissen. 
Vidare ombads förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för 
konsument- och medborgarservice, social resursnämnd och utbildningsnämnden samt 
fem av kommunstyrelsens råd och tre nationella minoritetsföreningar/församlingar. 
Synpunkter skulle ha inkommit 2020-03-31. En förening/församling fick uppskov och 
sista svaret kom in 2020-04-08. 

Nedan följer en tabell med remissversionens formulerade delmål och aktiviteter. Det 
övergripande målet i remissversionen löd: 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 verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens. 

Delmål Insatser 
Göteborgs Stad informerar 
och kommunicerar aktivt om 
nationella minoriteternas 
rättigheter och det allmännas 
ansvar på svenska såväl som 
på aktuellt minoritetsspråk. 

1.1. Information ska finnas på goteborg.se om nationella minoriteter och nationella 
minoriteters rättigheter på såväl svenska som på minoritetsspråk. 
Informationen ska ligga samlad med stadens arbete för mänskliga rättigheter. 
Göteborgs Stads kontaktcenter ska vara behjälplig med råd och stöd på 
minoritetsspråken. 

1.2. Information om de nationella minoriteternas rättigheter och verksamhetens 
ansvar ska finnas tillgänglig och vara integrerad i extern och intern 
kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. Det ska vara rutin att 
informera om vilka särskilda rättigheter och valmöjligheter de nationella 
minoriteterna har.  

1.3. Samla och förmedla kunskapsstöd och informationsmaterial till stadens 
verksamheter om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas 
ansvar.   

1.4. Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om vad 
minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas språk och kultur 
innebär för den egna verksamheten. 

Göteborgs Stad ska ge 
tillgång till service, vård och 
omsorg för äldre på 
nationellt minoritetsspråk  

 

2.1. Utveckla arbetssätt och samverkan med arbetsförlagt lärande inom 
yrkesutbildningar där språklig och kulturell kompetens hos anställda, elever 
och studenter ses över och tas till vara för att säkerställa service, vård och 
omsorg på minoritetsspråken.  

2.2. Rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens inom 
minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.    

 
Göteborgs Stad ska 
uppmärksamma och arbeta 
för att stärka de nationella 
minoriteternas språk och 
kultur. Barns utveckling av 
en kulturell identitet och 
användning av det egna 
minoritetsspråket ska 

3.1. Varje år ska nationella minoriteternas högtidsdagar firas och former för firande 
ska ske i samråd med respektive minoritet.  

3.2. Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken ska förstärka och 
tillgängliggöra sitt utbud av litteratur, tidskrifter och annan media om 
nationella minoriteterna och på nationella minoritetsspråken. Utbudet ska även 
riktas och tillgängliggöras till barn i förskoleålder. 

3.3. Verksamheten brobyggarna bör utvecklas och Romano Center i Västs roll och 
kunskap bör nyttjas.  

3.4. Tydliggöra möjligheten till val av undervisning i ett eller flera nationella 
minoritetsspråk och dess varieteter i grundskola, gymnasium och 
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uppmärksammas och stärkas 
särskilt  

 

vuxenutbildning på gymnasial nivå. Undervisning i nationellt minoritetsspråk 
ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom elevens ordinarie skoldag. 

3.5. Kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom socialtjänsten ska 
genomföras och verksamheterna ska i ökad grad involvera brukare och klienter 
för att ta hänsyn till och tillgodose de nationella minoriteternas särskilda 
rättigheter att kunna behålla kontakten med sin kultur och sitt språk. 
Prioriterade grupper är romska barn och unga.  

Göteborgs Stad ska ha 
systematiska och utvecklade 
former för samråd som ger 
inflytande i 
beslutsprocessen. Barns och 
ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i 
frågor som berör dem ska 
främjas särskilt  

1.1. Behålla och utveckla nuvarande former för samråd genom Göteborgs Stads råd 
för de nationella minoriteterna. Kontinuerlig dialog ska föras med de lokala 
minoritetsföreningarna. Dialog och samråd med unga tillhörandes nationella 
minoriteterna ska stärkas. 

Göteborgs Stad ska 
förebygga och motverka 
diskriminering och fördomar 
på grund av tillhörighet till 
nationell minoritet  

5.1 Arbetet för att motverka diskriminering, hat, hot och våld, fördomar och 
negativt bemötande av de nationella minoriteterna ska integreras i 
verksamheternas arbete med mänskliga rättigheter/värdegrunds- och 
demokratiarbete/aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och kränkande 
behandling. 

 
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.  

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.   
 
Nedan finns en översikt på yttranden och ställningstaganden i tabellform från de 
remissinstanser som inkommit med svar. I övrigt inkom även synpunkter från ytterligare 
en civilsamhällesorganisation. 

 SDN Facknämnder KS råd Minoritetsföreningar/
församlingar 

Yttranden 
inkommit 
från  

Samtliga (3) Samtliga (8) Samtliga (hbtq-, pensionärs-, 
sverigefinska rådet, rådet för 
den nationella minoriteten 
romer och ungdomsfullmäktige) 

2 av 3 (judiska 
församlingen i 
Göteborg, 
tornedalingarna i 
Göteborg, 
sameföreningen i 
Göteborg) 
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Tillstyrker 
respektive 
avstyrker 
förslag på 
plan 

3 tillstyrker 8 tillstyrker 5 tillstyrker 2 positiva 

 

Sammanfattning av synpunkterna  
Samtliga remittenter är positivt inställda till planen i sin helhet. Ingen anser att några 
delmål, nulägesbeskrivningar eller insatser bör strykas. Synpunkterna som lyfts nedan är 
en sammanfattning av de förbättringsmöjligheter som remittenterna uttrycker. 

Mål och utgångspunkter 
Några har gett förslag på omformuleringar av det övergripande målet då det anses onödigt 
långt. 

En remittent föreslår att Göteborgs Stads kulturprogram ska läggas till under kopplingar 
till andra program och planer i staden. 

Delmål, nuläge och insatser 
En del har synpunkter på hur insatser är formulerade och efterfrågar klargöranden. Några 
nämner att de mindre barnen kan synliggöras mer. Några lyfter att principen om 
individuell självidentifikation bör förtydligas på vissa håll under nuläge och insatser. 
Likaså vikten av hur flera diskrimineringsgrunder samverkar och i vissa fall förstärker 
varandra. Några understryker att det finns många olika grupper inom en nationell 
minoritet med varierande kultur, religion och språk och att detta måste betonas.  

Några påtalar att en nämnd bör läggas till som ansvarig för en insats eller att en nämnd 
bör strykas från en insats. En ny insats föreslås under delmål 4 för att tydliggöra att 
stadens verksamheter är skyldiga att samråda med de nationella minoriteterna vid större 
förändringar som berör dem. 

Implementering och uppföljning 
Många efterlyser ett förtydligande kring vad som ingår i stadsledningskontorets 
samordningsansvar och efterfrågar centralt stöd och finansiering vid implementering av 
planen, främst för kompetenshöjande insatser och informationsinsatser. Detta för att, som 
några påpekar, på bästa sätt nyttja stadens gemensamma ekonomiska resurser och öka 
likvärdigheten över staden.  

Flera lyfter att stödresurser med särskild kompetens inom mänskliga rättigheter måste 
säkerställas i den nya nämndorganisationen, så att implementeringen av denna plan och 
andra uppdrag inom mänskliga rättighetsområdet inte tappar fart. 

Några efterfrågar ett förtydligande kring uppföljning av vissa insatser.  

Övriga synpunkter 
En remittent vill att en separat plan för romsk inkludering tas fram i nära samråd med 
representanter från den nationella minoriteten romer. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Nedan följer stadsledningskontorets bedömning av hur remittenternas synpunkter har 
arbetats in i planen. Ändringarna återfinns i bilaga 21 Göteborgs Stads plan för arbetet 
med nationella minoritetsfrågor 2020-2023.  

Mål och utgångspunkter 
Stadsledningskontoret bedömer att synpunkterna kring det övergripande målet är 
relevanta. Det övergripande målet har ändrats till: Göteborgs Stad ger skydd för de 
nationella minoriteterna, stärker deras möjligheter till inflytande och stödjer de 
nationella minoritetsspråken så att de hålls levande. Det kopplar an till målet för den 
nationella minoritetspolitiken. Målet har även ändrats från futurum till presens.  

Gällande kopplingar till andra program och planer har följande lagts till i listan: 
Göteborgs Stads kulturprogram, Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i 
socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av 
de övriga kommunerna i Göteborgsregionen samt Göteborgs Stads plan för stärkta 
insatser mot rasism. Dessa tre program och planer bedöms som angelägna tillägg. Likaså 
har ett stycke ur nämndernas reglementen och bolagsstyrelsernas ägardirektiv tagits med 
som tydliggör att det kommunala uppdraget inbegriper en demokratisk grundsyn, 
principer om mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering. 

Delmål, nulägen och insatser 
Samtliga delmål har ändrats från futurum till presens.  

Flera insatser har konkretiserats för att innehållet ska bli mer tydligt. Detta gäller främst 
insatserna 1.1, 1.3, 3.3 och 5.1. Insats 3.4 har även förstärkts med en mening riktad till de 
yngre barnen, i linje med vad som står i skollagen gällande förskolans ansvar. 
Förskolenämnden har lagts till som ansvarig för insatsen. Insats 4.2 är ny och har lagts till 
enligt synpunkt. Ansvarig är samtliga nämnder och styrelser som är berörda av planen. 
Stadsledningskontoret anser att det är ett bra tillägg utifrån lagens krav om delaktighet 
och inflytande i frågor som berör de nationella minoriteterna. Nämnden för 
arbetsmarknad- och vuxenutbildning har lagts som ansvarig under insats 2.1 enligt 
synpunkt. 

Principen om individuell självidentifikation och normmedvetenhet har stärkts i planen. 
Likaså den kulturella och språkliga variation som förekommer inom en nationell 
minoritet. Skrivningar om detta har lagts till i nulägesbeskrivningen under delmål 2, 
delmål 3 och delmål 5 och i insatserna 1.2, 3.3 och 5.1.  

Nedan följer en tabell med insatserna som nämns ovan, där synpunkterna har arbetats in.  

Insatser 
1.1. Information om de nationella minoriteternas rättigheter ska finnas tillgänglig via goteborg.se på såväl 

svenska som på minoritetsspråk. Informationen ska ligga samlad med stadens arbete för mänskliga 
rättigheter. Göteborgs Stads kontaktcenter ska vara behjälplig med råd och stöd på minoritetsspråken. 

1.2. Information om de nationella minoriteternas rättigheter och verksamhetens ansvar ska finnas tillgänglig 
och vara integrerad i extern och intern kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. Det ska 
vara rutin att informera om vilka särskilda rättigheter och valmöjligheter de nationella minoriteterna 
har. Informationen ska ges generellt till alla oavsett om du har minoritetstillhörighet eller inte. 

1.3. Övergripande stöd och samordning i form av gemensamma utbildningsinsatser riktade till stadens 
chefer och medarbetare ska genomföras. Statliga myndigheters stöd- och informationsmaterial ska 
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tillgängliggöras. Romano Center i Väst erbjuder kunskapshöjande insatser med fokus på den nationella 
minoriteten romer.   

3.3. Verksamheten brobyggarna ska utvecklas till att omfatta fler skolor och Romano Center i Västs roll och 
kunskap ska användas. Arbetet inkluderar kunskap om att det finns många olika romska grupper med 
varierande kultur, religion och språk. 

3.4. Grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning på gymnasial nivå ska arbeta för och tydliggöra 
möjligheten till val av undervisning i ett eller flera nationella minoritetsspråk och dess varieteter. 
Ansvaret inbegriper att informera om, erbjuda, besluta om samt anordna modersmålsundervisning. 
Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom elevens 
ordinarie skoldag. Förskolor ska anpassa arbetsformer, aktiviteter och material till barnens behov på ett 
sätt som stödjer barnen i språkutvecklingen av deras nationella minoritetsspråk.  

4.2 Stadens verksamheter ska inhämta synpunkter från de olika nationella minoritetsråden vid införande av 
förändringar som bedöms ha en påverkan på någon eller flera nationella minoritetsgrupper. 

5.1 Ett förebyggande och främjande arbete för att motverka fördomar, negativt bemötande, diskriminering, 
hat, hot och våld, på grund av tillhörighet till nationell minoritet ska integreras i verksamheternas arbete 
med mänskliga rättigheter/värdegrunds- och demokratiarbete/aktiva åtgärder utifrån principen om icke-
diskriminering. Hur olika diskrimineringsgrunder och andra livsförhållanden samverkar bör beaktas, 
exempelvis unga samer, romska kvinnor, hbtq-personer med nationell minoritetstillhörighet. Arbetet 
ska bedrivas normmedvetet. 

  

Implementering och uppföljning  
Vissa stadsövergripande kompetensutvecklingsinsatser täcks in i planen som en del av 
stadsledningskontorets ansvar för övergripande stöd och samordning vilket hanteras inom 
budget. Likaså att stadsledningskontoret ska tillgängliggöra utbildningsmaterial och 
informationsmaterial, i vissa fall översatt till minoritetsspråken, som är framtaget av 
myndigheter med uppdrag inom nationella minoritetspolitiken. Detta har förtydligats i 
planen. Även Romano Center i Västs roll som utbildnings- och kompetensstöd gällande 
den nationella minoriteten romer har lyfts fram än mer i planen. 

Ekonomiska konsekvenser beskrivs i stadsledningskontorets bedömning under den 
ekonomiska dimensionen i föreliggande tjänsteutlåtande.  

Övrigt 
Ytterligare mindre revideringar har gjorts i planen för att underlätta läsandet. Dessa 
revideringar har inte ändrat planens innehåll. 

I planen betonas att varken arbetet eller uppföljningen ska ske sidoordnat. Sidoordnas 
arbetet från huvuduppdraget påverkar det i sin tur stadens möjlighet att arbeta hållbart och 
långsiktigt med att implementera fungerande arbetssätt som enligt lag tillgodoser 
minoriteternas rättigheter. 

Stadsledningskontoret har utvecklat föreliggande plan utifrån inkomna synpunkter och 
föreslår att den antas.  

 

Kristina Liljedahl Scheel  Eva Hessman  

HR-direktör  Stadsdirektör 
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Remittering av reviderad plan för Göteborgs 
Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 
2020–2023  

§ 31, 1251/19 

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

Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, i 

enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till de 

nämnder, råd och de av civilsamhällets organisationer 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 23 oktober 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 reviderad 
plan för Göteborgs Stads arbete med 
nationella minoritetsfrågor 2020-2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Lägga till Social resursnämnd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt Göteborgs Stads 
pensionärsråd som remissinstanser. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2020-01-10 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
2.2.7 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) 
  

   

Remittering av reviderad plan för Göteborgs 
Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 
2020–2023  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till de 
nämnder, råd och de av civilsamhällets organisationer som stadsledningskontoret föreslår 
i bilaga 3 för yttrande senast 2020-03-31.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 
Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt 
förvaltningsområde. Enligt uppdraget skulle revideringsprocessen ske i nära samverkan 
med de nationella minoriteterna och stadens förvaltningar. Under hösten 2019 har 
stadsledningskontoret haft samråd och dialog med representanter från de nationella 
minoriteterna och berörda verksamheter i staden. En reviderad plan för Göteborgs Stads 
arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 är nu framtagen. Planen har en 
stödjande funktion för stadens arbete med att säkerställa efterlevnad av minoritetslagen 
(2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019. 
Stadsledningskontoret föreslår att den reviderade planen skickas på remiss till de 
nämnder, råd och civilsamhällets organisationer som anges i föreliggande tjänsteutlåtande 
i bilaga 3 för yttrande senast 31 mars 2020. Remittering av reviderad plan för Göteborgs 
Stads arbete med finskt förvaltningsområde hanteras som ett separat ärende. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Skulle beslut fattas om att anta den reviderade planen bedömer stadsledningskontoret att 
de insatser som planen för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–
2023 föreslår förväntas kunna finansieras inom nämnders och styrelsers ordinarie budget. 

Insatserna i planen avser att säkerställa att kärnverksamheten följer vad som anges i lag 
och förändrar vissa arbetssätt för att utveckla verksamheten och efterleva lagens krav 
inom sitt grunduppdrag. Varje nämnd och styrelse ska hantera arbetet i den ordinarie 
ekonomiska planerings-, budget- och uppföljningsprocessen. Sidoordnas arbetet från 
huvuduppdraget och blir beroende av tillfälliga eller externa medel riskeras 
långsiktigheten i finansieringen. Det påverkar i sin tur stadens möjlighet att arbeta 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-23 
Diarienummer 1251/19 
 

Handläggare  
Johanna Franzén 
Telefon: 031-368 02 34 
E-post: johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se,  

mailto:johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se
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hållbart och långsiktigt med att implementera fungerande arbetssätt som enligt lag 
tillgodoser minoriteternas rättigheter. 

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

Bedömning ur social dimension 
En plan som pekar ut vad Göteborgs Stad behöver stärka i sitt arbete för att efterleva 
minoritetslagen bedöms ha en positiv inverkan för minoriteterna och på mer likvärdiga 
livsvillkor för alla i Göteborg. Att få använda sitt eget språk och utveckla sin egen kultur 
är en mänsklig rättighet och stadens verksamheter är av stor betydelse för förverkligandet 
av mänskliga rättigheter. Kommunen ansvarar för att respektera, skydda och tillgodose 
rättigheter genom sina kärnverksamheter dagligen. Planen är ett stöd i arbetet med att 
skydda och främja den språkliga och kulturella mångfalden i Sverige och i Europa. 
Insatserna bidrar till planens övergripande mål om 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. 

De nationella minoriteterna har under lång tid varit utsatta och marginaliserade i det 
svenska samhället. Övergrepp och kränkningar på individ- och gruppnivå har förekommit 
bland annat inom rasbiologisk forskning, tvångssterilisering, omhändertaganden, 
kollektiva tvångsförflyttningar, diskriminering, hot och våld. Det har bidragit till en 
förtroendeklyfta mellan minoriteterna och majoritetssamhället. Tilliten mellan invånare, 
rättsstaten och den offentliga sektorns institutioner spelar en stor roll i arbetet mot ett 
socialt hållbart samhälle. Ett stärkt arbete med minoritetsfrågor bedöms påverka 
förtroendet mellan minoriteterna och kommunens verksamheter i rätt riktning. 

Samverkan 
Information och partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna 2019-10-17 
samt 2019-11-28. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag 2018-11-07 § 847 

2. Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 – 
remissversion 

3. Lista över remissinstanser. 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har i dialog med berörda verksamheter i staden och representanter 
från de nationella minoriteterna reviderat befintlig plan för nationella minoritetsfrågor. 
Stadsledningskontoret föreslår att reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med 
nationella minoritetsfrågor skickas på remiss till de nämnder, råd och civilsamhällets 
organisationer som anges i föreliggande tjänsteutlåtande i bilaga 3 för yttrande senast 
2020-03-31. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 
befintlig plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt förvaltningsområde. Då 
Göteborgs Stad sedan 2011-02-01 är en del av förvaltningsområdet för det finska språket 
har sverigefinnar ett förstärkt skydd i lagstiftningen och hanteras därmed enligt en 
särskild ordning. Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt 
förvaltningsområde hanteras som ett separat ärende. 

Göteborgs Stads befintliga plan för nationella minoritetsfrågor antogs i 
kommunfullmäktige 2014-06-04 § 440. 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 (2009:724) som trädde i 
kraft den 1 januari 2019. 

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. 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. 
Delar av regleringarna har överförts till skollagen (2010:800). Dessa förstärkningar 
speglas i den reviderade planen. 

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. Minoritetslagen gäller för all kommunal verksamhet men 
planen fokuserar på de som främst berörs vilka är förskolenämnden, grundskolenämnden, 
idrott- och föreningsnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och medborgarservice, 
stadsdelsnämnder (individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård) och utbildningsnämnden. Befintlig plan för nationella minoritetsfrågor har 
åtta delmål och 25 insatser. 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. Den reviderade planen har fem 
delmål och 13 insatser. Insatserna inbegriper kompetenshöjning, intern och extern 
information i den egna verksamheten om minoritetsrättigheter, att säkerställa rätten till 
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modersmål, dialog och delaktighet med dem som lagen berör och förändrade arbetssätt 
exempelvis genom samverkan mellan äldreomsorgen och yrkesutbildningar för att ha en 
kompetensförsörjning som tillvaratar kunskaper i minoritetsspråken och om 
minoriteternas kultur. 

Arbetet med den reviderade planen har lyfts för information inför remitteringen i 
Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella minoriteterna 2019-09-16, 
Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer 2019-09-18 och 2019-12-02 samt 
Göteborgs Stads sverigefinska råd 2019-09-17, 2019-10-20 och 2019-12-02. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att den reviderade planen går ut på remiss för ytterligare 
förankring genom att få in synpunkter kring 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 och styrelsers bedömning av 
de ekonomiska konsekvenserna för arbetet. Lista över remissinstanser finns i bilaga 3. 

 

 

 

Kristina Liljedahl Scheel  

HR-direktör 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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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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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  
Syfte och mål med denna plan  
Syftet med planen är att förstärka arbetet med minoritetsfrågor i Göteborgs Stads 
verksamheter för att undanröja de hinder som idag begränsar att de nationella 
minoriteterna har tillgång till sina minoritetsrättigheter och fullt ut har likvärdiga 
förutsättningar i samhället. Minoritetsrättigheter handlar i grunden om att förverkliga de 
mänskliga rättigheterna.  
 
Planen har ett övergripande mål som följer målet för den nationella minoritetspolitiken 
och fem delmål som anger fokus och inriktning för arbetet.  
 
Det övergripande 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 
verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens.  

 
De fem delmålen är: 
 

• Delmål 1 – Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella 
minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på 
aktuellt minoritetsspråk. 
 

• Delmål 2 – Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre 
på nationellt minoritetsspråk. 
 

• Delmål 3 – Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de 
nationella minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska uppmärksammas och 
stärkas särskilt. 
 

• Delmål 4 – Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för samråd 
med de nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. Barns och 
ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska stärkas 
särskilt. 
 

• Delmål 5 – Göteborgs Stads ska förebygga och motverka diskriminering och 
fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet. 

Vem omfattas av planen  
Minoritetslagen gäller för all kommunal verksamhet men planen fokuserar på de nämnder 
och styrelser som främst berörs vilka är förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- 
och föreningsnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och medborgarservice, stadsdelsnämnder 
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(individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg och hälso- och sjukvård) och 
utbildningsnämnden. 

Giltighetstid  
Denna plan gäller för perioden 2020 till 2023.   

Utgångspunkter för planen 
Nationella minoriteterna 
Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska 
och meänkieli. Inom språken meänkieli, romani chib och samiska finns olika varieteter 
som också utgör ett erkänt minoritetsspråk.  
 
De nationella minoriteterna har en uttalad samhörighet, en religiös, språklig eller kulturell 
tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Alla fem minoriteter har funnits i Sverige 
under mycket lång tid och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Judar har bott i landet 
sedan 1600-talet, romer sedan 1500-talet, samerna är ett urfolk och har levt i det som nu 
är Sverige sedan urminnes tider och tornedalingar och finsktalande personer har funnits 
här sedan långt före den svenska statsbildningen. Samiska, finska och meänkieli uppfyller 
kravet på historisk och geografisk anknytning. Därför finns geografiska områden som 
utgör så kallade förvaltningsområden för samer och samiska, sverigefinnar och finska 
samt tornedalingar och meänkieli. Jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk 
i Sverige.  
 
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 till flera minoriteter. Det finns inget tvång för individen att 
ingå i en minoritet. De nationella minoriteterna har också stora variationer på individnivå 
inom respektive minoritet. För att säkra människors lika värde, rättigheter och 
möjligheter, ska arbetet med nationella minoritetsfrågor bedrivas systematiskt och utgå 
ifrån ett normmedvetet arbetssätt för att förebygga diskriminering vilket innefattar 
faktorer som kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, 
socioekonomisk bakgrund och var i staden någon bor eller verkar.  
 
De nationella minoriteterna har under lång tid varit utsatta och marginaliserade i det 
svenska samhället. Övergrepp och kränkningar på individ- och gruppnivå har förekommit 
bland annat inom rasbiologisk forskning, tvångssterilisering, omhändertaganden, 
registrering utifrån etnicitet, diskriminering, trakasserier, hot och våld, kollektiva 
tvångsförflyttningar och avhysningar genom agerande från staten. Det har bidragit till en 
förtroendeklyfta mellan minoriteterna och majoritetssamhället. 
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Minoritetslagen och annan lagstiftning 
Lagen (2009:724, SFS 2018:1367) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt 
i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i 
hela landet och inom de specifika 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 andra 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 på 
minoritetsspråken. Rätt till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk gäller även 
Jiddisch, Romani chib, Sami och Meänkieli 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 om skydd för nationella minoriteter (1995) 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 allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s 
barnkonvention (1990), vilken utgör svensk lag från och med 1 januari 2020, 
rasdiskrimineringskonventionen (1968) 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 arbetet med minoritetsfrågor. Skollagen (2010:800) har också 
bestämmelser rörande de nationella minoriteterna och undervisning i de nationella 
minoritetsspråken. Det finns ett tydligt fokus på barn i minoritetslagstiftningen som gör 
att barns rättigheter särskilt ska beaktas. 

Nationella minoritetspolitiken 
År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention till skydd för nationella 
minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Sedan dess 
har Sverige en samlad nationell minoritetspolitik. Ratificeringarna av ramkonventionen 
och minoritetsspråkskonventionen innebär också återkommande granskningar från 
Europarådets sida av hur Sverige fullgör sina åtaganden. Kritik har framförts, den 
svenska minoritetspolitiken har inte fått det genomslag som behövs för att uppfylla 
intentionerna med ramkonventionen. För att förtydliga de nationella minoriteternas 
rättigheter föreslogs i propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop.2008/09) en ny 
lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den 1 januari 2010 trädde 
minoritetslagen i kraft (2009:724). Lagen om minoriteter och minoritetsspråk innebar 
också att antalet förvaltningsområden för minoritetsspråken finska, meänkieli och 
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samiska utökades. Propositionen innehåller även regeringens samlade strategi för 
minoritetspolitiken med åtgärder för att motverka diskriminering och utsatthet av de 
nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande, 
samt främja de nationella minoritetsspråken och minoriteternas kulturella identitet. 

Sju år efter minoritetslagens tillkomst tillsätts en utredning om en stärkt minoritetspolitik 
(SOU 2017:60). Utredningen visade att en bred majoritet av landets kommuner inte 
efterlever lagens krav på stöd till och rättigheter för de fem nationella minoriteterna. 
Utredningen visar också att majoritetssamhällets kunskaper om de nationella 
minoriteterna och minoritetsspråken liksom deras historia och plats i Sverige i dag 
fortfarande är högst bristfälliga. Utredningen leder fram till en förstärkt minoritetslag som 
fastställs från och med 1 januari 2019.  

Det finns myndigheter med särskilda uppdrag inom mänskliga rättigheter och nationella 
minoritetsfrågor. Under utredning år 2019 ligger en nationell institution för mänskliga 
rättigheter i Sverige (Ds 2019:4). Frågan om en ny lämplig myndighetsstruktur för 
minoritetspolitiken lyftes i utredningen om en stärkt minoritetspolitik 2017 (SOU 
2017:60) och är 2019 fortsatt under beredning inom kulturdepartementet. År 2019 utreds 
även en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) som föreslås ha ett nationellt ansvar 
att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer och 
utgöra ett stöd i arbetet med att motverka antiziganism. Socialstyrelsen och Skolverket 
har i och med den förstärkta minoritetslagstiftningen 1 januari 2019 fått utökat ansvar då 
paragraferna om rätten till förskola och äldrevård på minoritetsspråk flyttades från 
minoritetslagen till skollagen (2010:800) respektive socialtjänstlagen (2001:453). 
Myndigheten Forum för levande historia har i uppdrag att vara ett nationellt forum för att 
främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i 
förintelsen. Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och 
på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, 
folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige – där de nationella minoriteternas 
språk och kultur är en del. Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata 
samiska intressen samt en statlig förvaltningsmyndighet med uppgiften att verka för en 
levande samisk kultur.  

Kopplingar till andra program och planer i staden 
Nedan listas de antagna program och planer i staden som i störst omfattning angränsar till 
denna plan:  

Styrande dokument Kopplingar till nationella minoriteter Giltighet och 
fastställare 

Göteborgs Stads plan 
mot våld i nära 
relationer 

Omfattar stadens arbete mot våld i nära 
relationer. Kopplingar finns när det kommer 
till att möta våldsutsatta tillhörande de 
nationella minoriteterna exempelvis genom 
särskild kompetens om språk och kultur vid 
myndighetsstöd. 

2014–2019 
Beslutad i KF 
Ny plan för 
2020-2023 är 
under 
revidering 

Dialog och samarbete - 
Ett samlat program för 
Göteborgs Stads 
trygghetsfrämjande och 

Omfattar stadens våldspreventiva arbete 
vilket också har koppling till arbetet mot hot, 
hat och våld för särskilt utsatta grupper där 

2014–2020 
Beslutat i KF 
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brottsförebyggande 
arbete 

nationella minoriteterna judar, romer och 
samer är särskilt utsatta. 

Göteborgs Stads 
program för full 
delaktighet för personer 
med funktions-
nedsättning 

Belyser personer med funktionsnedsättnings 
specifika utsatthet. Kopplingar finns 
exempelvis genom särskild kompetens kring 
språk och kultur för nationella minoriteter 
med funktionsnedsättning vid insatser enligt 
LSS. 

2014–2020 
Beslutat i KF 

 

Handlingsplan för 
arbetet med de 
mänskliga rättigheterna i 
Göteborgs Stad 

Slår fast att alla stadens verksamheter ska 
genomsyras av mänskliga rättigheter. 
Nationella minoritetsrättigheter är mänskliga 
rättigheter. Koppling görs även exempelvis 
genom den kompetensplattform som lyfts i 
handlingsplanen för de mänskliga 
rättigheterna vilken utgör ett kunskapsstöd 
också vid implementering av plan för 
nationella minoritetsfrågor. 

2016 – 
tillsvidare 
Beslutad i KF 

Göteborgs Stads plan 
för att förbättra hbtq-
personers livsvillkor 

Belyser hbtq-personers specifika utsatthet. 
Innehåller insatser för att öka kunskaper i 
normmedvetet arbetssätt vilket också skapar 
förutsättningar för att arbeta mot 
diskriminering och fördomar på grund av 
tillhörighet till nationell minoritet. 

2017–2021 
Beslutad i KF 

Göteborgs Stads 
program för en jämlik 
stad 

Omfattar långsiktiga satsningar för att skapa 
likvärdiga livsvillkor för alla som bor, vistas 
och verkar i staden med tyngd på tidiga 
insatser i barns liv. Kopplingar finns genom 
att arbetet också omfattar grupper som är 
diskriminerade, marginaliserade eller 
exkluderade och för att nå målet om en 
jämlik stad behöver de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevas inom 
programmets fokusområden. 

2018–2026 
Beslutat i KF 

 

Göteborgs Stads plan 
för jämställdhet 

Omfattar stadens arbete med 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 
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 utmaningen att 
kompetensförsörja personal med språklig och 
kulturell kompetens inom minoritetsspråken 
och de nationella minoriteterna, särskilt inom 
äldreomsorgen.  

2019–2023 
Beslutad i KF 

 

Implementering 
Varje nämnd och styrelse som omnämns i planen ansvarar för implementering genom att 
konkretisera planens insatser till förvaltnings- och verksamhetsnivå och möjliggöra 
genomförandet av insatserna. Planen har en stödjande funktion och lyfter vad som 
behöver göras i grunduppdragen för att efterleva de förstärkta lagkraven. Uppföljning av 
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insatserna planeras in i samband med verksamhetens ordinarie uppföljning. 
Implementering ska göras med fokus på måluppfyllelse av delmålen och effekt för de 
nationella minoriteterna. Stadsledningskontoret står för övergripande stöd och 
samordning vid implementering samt samordning av Göteborgs Stads gemensamma 
samråd för de nationella minoriteterna, Göteborgs Stads råd för den nationella 
minoriteten romer samt Göteborgs Stads sverigefinska råd. Implementeringen sker i 
samråd och dialog med de nationella minoriteterna. I staden finns även Romano Center i 
Väst som kan ge kunskapsstöd vid implementering av minoriteters rättigheter utifrån 
minoritetslagen med särskilt fokus på ökad kunskap och förståelse mellan nationella 
minoriteten romer och majoritetssamhället.  

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.  
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av planen på en övergripande nivå. 
Stadsledningskontoret kommer efter två år följa upp implementeringstakten och status på 
genomförbarheten av insatserna. Inför att planens tidsperiod löpt ut kommer 
stadsledningskontoret att utvärdera stadens arbete i förhållande till måluppfyllelse, 
relevans och effekt för minoriteterna. Utvärderingen ska ge vägledning i stadens fortsatta 
arbete med minoritetsfrågorna.  

På nationell nivå har Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget uppföljningsansvar av 
minoritetspolitiken enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. En gång 
per år följer de två aktörerna upp kommunernas arbete via stadsledningskontoret. Stadens 
inrapportering bygger på ett samarbete med ansvariga nämnder och de nationella 
minoriteterna och sker som en del av uppföljningen som kommuniceras till 
kommunstyrelsen.  
 
Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella minoriteterna, Göteborgs Stads 
råd för den nationella minoriteten romer och Göteborgs Stads sverigefinska råd kommer 
att vara delaktiga i såväl implementering som uppföljning av planen. 
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Planen 
Planen omfattar de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Då Göteborgs Stad sedan 1 februari 2011 är del av finskt 
förvaltningsområde har minoriteten sverigefinnar förstärkta rättigheter i lagstiftningen. 
Därför kompletteras denna plan med en plan för hur staden arbetar med det finska språket 
och sverigefinsk kultur. Tillsammans täcker de två planerna in arbetet med nationella 
minoritetsfrågor i Göteborgs Stad. 

Mål – 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 verksamhetsområden i 
lika hög grad som den övriga befolkningens1. 
 

• Delmål 1 – Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella 
minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på 
aktuellt minoritetsspråk. 
Berörda: Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, nämnden för konsument- och medborgarservice, 
stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden 
 

• Delmål 2 – Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre 
på nationellt minoritetsspråk. 
Berörda: Stadsdelsnämnder (äldreomsorg och hälso- och sjukvård), 
utbildningsnämnden 
 

• Delmål 3 – Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de 
nationella minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska uppmärksammas och 
stärkas särskilt. 
Berörda: Förskolenämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden, nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, utbildningsnämnden 
 

• Delmål 4 – Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för 
samråd med de nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. 
Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem 
ska stärkas särskilt. 
Berörda: Förskolenämnden, grundskolenämnden, kommunstyrelsen, 
kulturnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice, 
utbildningsnämnden 
 

• Delmål 5 – Göteborgs Stads ska förebygga och motverka diskriminering och 
fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet. 
Berörda: Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, nämnden för konsument- och medborgarservice, 
stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden  
 

                                                      
1 Målet för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjlighet till 
inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande, länk 
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Delmål 1 – Göteborgs Stad informerar och kommunicerar 
aktivt om nationella minoriteternas rättigheter och det 
allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt 
minoritetsspråk 
 

Ur Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

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) 

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli 
respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters 
ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 
handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. Lag (2018:1367) 

Nuläge: Stadsledningskontoret genomförde på uppdrag av kommunstyrelsen2 en 
kartläggning i samverkan med de nationella minoriteterna och berörda nämnder under 
våren 2019, för att se över stadens beredskap och behov av insatser i och med den 
förstärkta minoritetslagen 1 januari 2019. Kartläggningen visar att det pågår ett förstärkt 
arbete i stadens olika verksamheter för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftning utifrån 
informationsskyldighet angående nationella minoriteternas rättigheter, men mycket arbete 
kvarstår. Kunskapen om nationella minoriteters rättigheter enligt lag och vad det innebär 
för den egna verksamheten är låg. Det brister i information på Göteborgs Stads hemsida 
både vad gäller innehåll och information på minoritetsspråken. Minoriteternas rättigheter 
och minoritetsspråkiga alternativ behöver i högre grad finnas med i olika typer av 
befintlig extern kommunikation exempelvis uppräkningar av förskolor och äldreboenden, 
i ansökningsblanketter och informationsmaterial. Likaså i interna riktlinjer och rutiner, 
introduktioner och processer exempelvis handläggning av biståndsbeslut och insatser. 
Detta saknas inom många verksamheter idag, vilket både verksamheterna själva och 
minoriteterna har påtalat.   

Representanter från de nationella minoriteterna via Göteborgs Stads samråd för nationella 
minoriteter, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Göteborgs 
Stads sverigefinska råd har framfört att språksvårigheter är ett fortsatt problem i mötet 
med kommunen för personer tillhörande de nationella minoriteterna. I synnerhet har 
många äldre personer svårt att tillgodogöra sig information på svenska. Råden har också 
lyft att det finns många bland de nationella minoriteterna som inte är medvetna om sina 
rättigheter vilket kommunen enligt lag är skyldiga att informera om. 

 

 

 

                                                      
2 I Kommunstyrelsen 2018-11-07 ges uppdrag att redovisa beredskap och behov av insatser med anledning av 
förstärkt minoritetslagstiftning samt revidering av handlingsplanerna för nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde. I Kommunstyrelsen 2019-08-21 beslut om igångsättning av revidering av planerna för 
nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde. 
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Insatser delmål 1  

1.1 Insats Information ska finnas på goteborg.se om nationella minoriteter och 
nationella minoriteters rättigheter på såväl svenska som på 
minoritetsspråk. Informationen ska ligga samlad med stadens arbete för 
mänskliga rättigheter. Göteborgs Stads kontaktcenter ska vara behjälplig 
med råd och stöd på minoritetsspråken. 

Förväntat 
resultat 

Personer tillhörandes någon av de nationella minoriteterna kan hitta 
information om sina rättigheter på stadens hemsida och upplever inte sitt 
minoritetsspråk som ett hinder för att få information. 

Ansvar Kommunstyrelsen, nämnden för konsument- och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp det egna 

arbetet och om det har gett effekt.  
 

1.2 Insats Information om de nationella minoriteternas rättigheter och 
verksamhetens ansvar ska finnas tillgänglig och vara integrerad i extern 
och intern kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. Det 
ska vara rutin att informera om vilka särskilda rättigheter och 
valmöjligheter de nationella minoriteterna har. 

Förväntat 
resultat 

Personer tillhörandes någon av de nationella minoriteterna blir 
informerade om sina rättigheter i kontakt med staden. 

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
nämnden för konsument- och medborgarservice, stadsdelsnämnder, 
utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 
om det har gett effekt. 

 

1.3 Insats Samla och förmedla kunskapsstöd och informationsmaterial till stadens 
verksamheter om de nationella minoriteternas rättigheter och det 
allmännas ansvar. 

Förväntat 
resultat 

Stadens verksamheter upplever att det finns kunskapsstöd och 
informationsmaterial som underlättar för verksamhetens arbete med de 
nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar. 

Ansvar Kommunstyrelsen, nämnden för konsument- och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp insatsen 

och om det har gett effekt. 
 

1.4 Insats Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om vad 
minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas språk och 
kultur innebär för den egna verksamheten. 

Förväntat 
resultat 

Berörd personal vet vad minoritetslagstiftningen och de nationella 
minoriteternas språk och kultur innebär för den egna verksamheten och 
de nationella minoriteterna upplever i mötet med staden att deras 
rättigheter tillgodoses. 

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
nämnden för konsument- och medborgarservice, stadsdelsnämnder, 
utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 
om det har gett effekt. 
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Delmål 2 – Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård 
och omsorg för äldre på nationellt minoritetsspråk  
 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

18 a §   En kommun som inte ingår i något 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, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. 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). 

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). 

Nuläge: Inför att den förstärkta lagen skulle träda i kraft 1 januari 2019 gjorde 
Socialstyrelsen en kartläggning3 för att se över kunskapsläget inom socialtjänsten med 
särskilt fokus på äldreomsorgen och hälso- och sjukvård. Äldreomsorgen är det enda av 
Socialstyrelsens ansvarsområden som direkt omnämns i minoritetslagen. Göteborgs Stad 
var en av de kommuner som deltog i kartläggningen via enkätfrågor och 
arbetsseminarium. Socialstyrelsens slutsatser stämmer väl överens med de lokala 
undersökningar som stadsledningskontoret genomförde i Göteborgs Stad under hösten 
2018 och våren 2019 gällande beredskapen för de skärpta bestämmelserna, nämligen att 
kunskapen om de nationella minoriteterna och minoritetslagen är fortsatt låg såväl inom 
förvaltningsområdets ansvar för den sverigefinska minoriteten och minoritetsspråket 
finska som för samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det saknas förståelse 
för varför de nationella minoriteterna har särskilda rättigheter. Representanter från 
minoriteterna i Göteborg lyfter också att personer tillhörande nationella minoriteter ibland 
saknar kännedom om sina rättigheter eller att de avstår från att efterfråga de tjänster på 
minoritetsspråk som de har rätt till på grund av en misstro till det offentliga och tidigare 
erfarenheter av diskriminering.  

Att ingen efterfrågar äldreomsorg på minoritetsspråk behöver inte betyda att behovet inte 
finns. Vikten av att ”få åldras på sitt eget språk och i sin kulturella identitet” för att känna 
sig trygg betonas bland annat genom Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten 
romer, Göteborgs Stads sverigefinska råd och lokala organisationer som företräder de 
nationella minoriteterna. Likaså finns det situationer där det är särskilt viktigt att personal 
inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver kunskap om de nationella 
minoriteternas kultur, exempelvis inom hemtjänst, hemsjukvård och vid vård i livets 
slutskede. Det råder brist på personal i staden med kompetens inom minoritetsspråken 
och minoritetskulturerna. Detta påverkar minoritetslagens genomslag inom 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. För att kunna erbjuda tjänster på 
minoritetsspråk behöver staden kompetensförsörja inom detta område och ha kännedom 

                                                      
3 Behovet av kunskap om den stärkta minoritetslagen: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf#page=1 
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om vilka i personalen som talar minoritetsspråk, har kulturkompetens och är villiga att 
använda dessa i arbetet.  

Insatser delmål 2  

2.1 Insats Utveckla arbetssätt och samverkan med arbetsförlagt lärande inom 
yrkesutbildningar där språklig och kulturell kompetens hos anställda, 
elever och studenter ses över och tas till vara för att säkerställa service, 
vård och omsorg på minoritetsspråken. 

Förväntat 
resultat 

Berörda verksamheter har en kompetensförsörjning som tillvaratar 
kunskaper i och om minoritetsspråken och om minoriteternas kultur. 

Ansvar Stadsdelsnämnder (äldreomsorg och hälso- och sjukvård), 
utbildningsnämnden.  

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 
om det har gett effekt. 

 

2.2 Insats Rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens inom 
minoritetsspråken och de nationella minoriteterna. 

Förväntat 
resultat 

Det finns personal med språklig och kulturell kompetens inom 
minoritetsspråken och de nationella minoriteterna som motsvarar 
efterfrågan. 

Ansvar Stadsdelsnämnder (äldreomsorg och hälso- och sjukvård). 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 

har gett effekt. 

 
Delmål 3 – Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta 
för att stärka de nationella minoriteternas språk och kultur. 
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket ska uppmärksammas och stärkas 
särskilt  
 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

4 §   I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 
och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 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 (2018:1367). 

Nuläge: Kunskapen om de nationella minoriteternas språk och kultur är begränsad bland 
allmänheten i såväl Göteborg som i Sverige i stort. Exempelvis visar en Novus-
undersökning som genomfördes våren 2018, på beställning av utbildningsradion, att 
allmänhetens kännedom om de nationella minoriteterna är mycket låg. Bland totalt 1 085 
personer i åldrarna 18–79 år, ett så kallat representativt utsnitt av befolkningen, saknar 31 
procent kunskap om vad en nationell minoritet är och 95 procent vet inte vilka de fem 
minoritetsspråken är. Låg kunskap kännetecknar även den undersökning som Romano 
Center i Väst genomförde under hösten 2018 gällande göteborgarnas kunskaper om de 
nationella minoriteterna och framförallt den nationella minoriteten romer. Totalt deltog 
600 göteborgare i åldrarna 16–65 år i undersökningen. 39 procent i åldersgruppen 16–25 
år har aldrig hört talas om romer. Stadens verksamheter har ett stort ansvar för att 
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uppmärksamma och stärka de nationella minoriteternas språk och kultur samt kunskaper 
om nationella minoriteternas språk och kultur hos majoritetsbefolkningen.  

Kulturen och föreningslivet har en stor påverkanskraft för att höja kunskapsnivån på bred 
front. Stadens kulturinstitutioner och föreningsstöd behöver utöka utbudet och stödet 
inom sina ansvarsområden för att nationella minoriteterna och minoritetsspråk ska lyftas 
fram. Det krävs en utveckling av det uppsökande arbetet för att nå fler personer bland de 
nationella minoriteterna i Göteborg. Men det är inte enbart kulturens roll att höja 
kunskapsnivån. Det krävs utbildningssatsningar, framförallt bland barn och ungdomar. 
Staden har en funktion med romska brobyggare i några av grundskolorna, som fungerar 
som en länk mellan elever, familjer och offentlig verksamhet. Utvärderingar visar att det 
är en uppskattad verksamhet som också verkar kunskapshöjande. I läroplanen för 
grundskolan står att alla elever ska lära sig om minoriteternas historia och kultur i skolan 
och elever tillhörandes någon av de nationella minoriteterna har rätt till 
modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Skolan har stor betydelse för de nationella 
minoritetsspråkens - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - fortlevnad och 
utveckling. Minoritetsspråken ska bestå som levande språk. Skolinspektionen har gjort en 
tillsyn 2019 och pekar på brister bland annat i Göteborgs Stad där undervisning i 
nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som elever 
har rätt till. Stadens skolor behöver stärka sitt arbete inom detta område. 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. Göteborgs förskolor behöver efterleva detta ansvar.  

Stadens skyldighet att uppmärksamma och stärka de nationella minoriteternas kultur och 
språk och principen om icke-diskriminering aktualiseras också i frågor som rör 
omhändertagande av barn i enlighet med lagen om vård av unga (LVU) och verksamheter 
som bedrivs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det 
förekommer i Sverige att barn placeras i familjehem utan att deras språkliga och 
kulturella rättigheter säkerställs. Detta framhålls både av företrädare för nationella 
minoriteter i Utredningen om en stärkt minoritetspolitik4, i Europarådets granskning av 
Sveriges arbete med nationella minoritetsfrågor5 samt av romska organisationer inom 
ramen för Socialstyrelsens arbete med romsk inkludering6. Det har även framförts av 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.  

Insatser delmål 3  

3.1 Insats Varje år ska nationella minoriteternas högtidsdagar firas och former för 
firande ska ske i samråd med respektive minoritet. 

Förväntat 
resultat 

Genom offentligt firande av högtidsdagarna uppmärksammas och 
synliggörs de nationella minoriteternas kultur och historia. 

Ansvar Kulturnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 

har gett effekt. 
 

                                                      
4 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60): https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/ 
5 Europarådets granskning av Sveriges genomförande av ramkonventionen om skydd för nationella 
minoriteter: https://www.sametinget.se/2167  
6 I bemötandet tar framtiden form: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-3-3.pdf  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
https://www.sametinget.se/2167
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-3-3.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-3-3.pdf
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3.2 Insats Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken ska förstärka och 
tillgängliggöra sitt utbud av litteratur, tidskrifter och annan media om 
nationella minoriteterna och på nationella minoritetsspråken. Utbudet 
ska även riktas och tillgängliggöras till barn i förskoleålder.  

Förväntat 
resultat 

Det finns ett förstärkt och tillgängligt utbud om nationella minoriteter 
och på minoritetsspråken. Utbudet bidrar till att synliggöra och öka 
kunskapen om nationella minoriteters historia, kultur och språk samt 
tillgängliggör litteratur och annan media till de vars modersmål är de 
nationella minoritetsspråken. 

Ansvar Grundskolenämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 

om det har gett effekt. 
 

3.3 Insats Verksamheten brobyggarna bör utvecklas och Romano Center i Västs 
roll och kunskap bör nyttjas. 

Förväntat 
resultat 

Barn och unga som identifierar sig som nationell minoritet stärks i sin 
kulturella identitet och de professionella inom grundskolan ökar sina 
kunskaper i minoritetsfrågor och möjliggör att barn och elever får en 
ökad kunskap om nationella minoriteters kultur, språk och historia. 

Ansvar Grundskolenämnden, nämnden för konsument och medborgarservice 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 

har gett effekt. 
 

3.4 Insats Tydliggöra möjligheten till val av undervisning i ett eller flera nationella 
minoritetsspråk och dess varieteter i grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Undervisning i nationellt 
minoritetsspråk ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom elevens 
ordinarie skoldag. 

Förväntat 
resultat 

Barn och unga tillhörandes de nationella minoriteterna uppmuntras att 
läsa sitt nationella minoritetsspråk som modersmål och som språkval 
samt erbjuds undervisning inom ordinarie skoldag. 

Ansvar Grundskolenämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
utbildningsnämnden 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 
har gett effekt. 

 

3.5 Insats Kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom 
socialtjänsten ska genomföras och verksamheterna ska i ökad grad 
involvera brukare och klienter för att ta hänsyn till och tillgodose de 
nationella minoriteternas särskilda rättigheter att kunna behålla 
kontakten med sin kultur och sitt språk. Prioriterade grupper är romska 
barn och unga. 

Förväntat 
resultat 

Berörd personal har den kunskap som krävs för att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter i socialtjänstens processer och 
personer tillhörande de nationella minoriteterna får sina rättigheter 
tillgodosedda. 

Ansvar Stadsdelsnämnder (individ- och familjeomsorgen och funktionshinder) 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 

har gett effekt. 
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Delmål 4 – Göteborgs Stad ska ha systematiska och 
utvecklade former för samråd som ger inflytande i 
beslutsprocessen. Barns och ungas möjligheter till inflytande 
och samråd i frågor som berör dem ska främjas särskilt  
 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

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. 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). 
 
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). 
 

Nuläge: Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella minoriteterna, 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Göteborgs Stads 
sverigefinska råd ska vara forum för strategiskt samråd och agera som rådgivande instans 
för kommunen. Minoriteterna understryker, i enlighet med minoritetslagen, att de önskar 
samråda i ett så tidigt skede som möjligt i Göteborgs Stads beslutsprocess. Detta måste 
staden säkerställa. Utöver Göteborgs Stads befintliga råd behöver stadens verksamheter 
utveckla former för dialog tillsammans med de nationella minoriteterna kring olika frågor 
som berör respektive verksamhet. För att kunna bedriva en bra verksamhet krävs dialog 
med de nationella minoriteterna för att kunna möta deras olika rättigheter och behov. De 
nationella minoriteternas historia och sociala situation i Sverige samt deras kultur och 
språk har sett olika ut och ser fortfarande olika ut både inom och mellan de olika 
minoritetsgrupperna. Stadens verksamheter behöver därför bli bättre på att bygga tidiga 
kontakter med minoriteterna och nyttja den kompetens som finns hos nationella 
minoriteterna genom exempelvis lokala organisationer, församlingar och ideella 
föreningar, för att få kunskap och råd om lämpliga sätt att genomföra insatser. Det tycks 
särskilt svårt att etablera kontakt med företrädare för barn och unga från de nationella 
minoriteterna. Staden behöver arbeta aktivt gentemot och tillsammans med yngre 
målgrupper inom de nationella minoriteterna, men utifrån en minoritetssensibilitet vilket 
innebär att staden arbetar uppsökande utan att verka utpekande. Det är principen om 
självidentifikation som gäller. 

Insatser delmål 4  

4.1 Insats Behålla och utveckla nuvarande former för samråd genom Göteborgs 
Stads råd för de nationella minoriteterna. Kontinuerlig dialog ska föras 
med de lokala minoritetsföreningarna. Dialog och samråd med unga 
tillhörandes nationella minoriteterna ska stärkas. 

Förväntat 
resultat 

Genom återkommande och strukturerad dialog med de nationella 
minoriteterna ska deras synpunkter och behov beaktas och synas i 
myndighetens beslutsfattande. Barns och ungas möjligheter till 
inflytande har stärkts genom att staden har anpassat formerna för dialog 
och samråd till deras förutsättningar. 
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4.1 Insats Behålla och utveckla nuvarande former för samråd genom Göteborgs 
Stads råd för de nationella minoriteterna. Kontinuerlig dialog ska föras 
med de lokala minoritetsföreningarna. Dialog och samråd med unga 
tillhörandes nationella minoriteterna ska stärkas. 

Ansvar Grundskolenämnden, kommunstyrelsen, kulturnämnden, nämnden för 
konsument- och medborgarservice, utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp arbetet 
och om det har gett effekt.  

Delmål 5 – Göteborgs Stads ska förebygga och motverka 
diskriminering och fördomar på grund av tillhörighet till 
nationell minoritet 
 

Diskrimineringslagen (2016:828) 

I Diskrimineringslagen 3 kap. 1 § står att aktiva åtgärder är ett förebyggande och 
främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt 
verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Lag (2016:828).  
 

Nuläge: Bristande kunskap om och förståelse för de nationella minoriteternas kultur och 
historia inom Göteborgs Stads verksamheter riskerar att leda till ett sämre bemötande av 
personer som tillhör de nationella minoriteterna. Detta visar bland annat utredningen om 
en stärkt minoritetspolitik7 och Socialstyrelsens kartläggning av behovet av kunskap om 
den stärkta minoritetslagstiftningen8. Inom stadens verksamheter kan exempelvis 
bristande förståelse och respekt för de nationella minoriteternas seder och bruk vara en 
källa till otrygghet för äldre tillhörande nationella minoriteter. Det kan handla om brister i 
beaktandet av den kulturella identiteten exempelvis i samband med omhändertagandet av 
barn. Det handlar också om fördomar, öppen rasism och intolerans i mötet med stadens 
verksamheter och en högre grad av otrygghet i det offentliga rummet. Representanter från 
minoriteterna, genom bland annat Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella 
minoriteterna och Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, har fört fram 
att personal inom staden behöver bättre kunskap om hur det historiska förtryck som vissa 
av de nationella minoriteterna har utsatts för fortsätter att påverka dessa gruppers 
livssituation och förtroende för offentliga aktörer. Flera nationella minoriteter är 
fortfarande idag utsatta för såväl strukturell diskriminering som rasism, hot och hatbrott9. 
Erfarenheter av ett dåligt bemötande i kontakter med det offentliga kan leda till att 
personer tillhörande nationella minoriteter inte söker sig till stadens verksamheter på 
grund av rädsla och obehag10. Staden behöver aktivt arbeta med kunskapshöjande, 

                                                      
7 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60): https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/  
8 Behovet av kunskap om den stärkta minoritetslagen: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf#page=1  
9 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport (2019:13) Hatbrott 2018: 
https://www.bra.se/download/18.bbb8316de12eace227048/1572445547417/2019_13_Hatbrott%20_2018.pdf  

10 Stadsledningskontorets undersökning Från dolt till synligt. En lägesbild av minoriteters erfarenheter och 
upplevelser av rasism i kontakt med Göteborgs Stad som servicelämnare 2019-04-25, diarienummer 0362/18 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf#page=1
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf#page=1
https://www.bra.se/download/18.bbb8316de12eace227048/1572445547417/2019_13_Hatbrott%20_2018.pdf
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främjande och förebyggande insatser för att säkerställa verksamheter som inte 
diskriminerar. 

Insatser delmål 5  

5.1 Insats Arbetet för att motverka diskriminering, hat, hot och våld, fördomar och 
negativt bemötande av de nationella minoriteterna ska integreras i 
verksamheternas arbete med mänskliga rättigheter/värdegrunds- och 
demokratiarbete/aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och 
kränkande behandling.  

Förväntat 
resultat 

Stadens verksamheter arbetar systematiskt med principen om icke-
diskriminering och har relevanta aktiva åtgärder med koppling till 
nationella minoriteter. Personer tillhörande någon av de nationella 
minoriteterna ska inte erfara diskriminering eller dåligt bemötande i 
kontakt med staden.  

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
nämnden för konsument- och medborgarservice, stadsdelsnämnder, 
utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp arbetet 
och om det har gett effekt. 
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Bilaga 3 Lista över remissinstanser  

Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete 
med nationella minoritetsfrågor 2020-2023  
 

Stadsdelsnämnder: 

Centrum 

Lundby 

Östra Göteborg 

 

Råd:  

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten 

romer 

Göteborgs Stads sverigefinska råd 

Ungdomsfullmäktige  

Facknämnder: 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Kulturnämnden 

Idrott- och föreningsnämnden 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Nämnden för konsument- och medborgarservice  

Utbildningsnämnden 

 

Civila samhället: 

Föreningen tornedalingar i Göteborg 

Judiska församlingen i Göteborg 

Sameföreningen i Göteborg 

 

 

 

 

 

Stadsledningskontoret 
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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 

 



 

  

 

Yrkande (S), (MP), (V) 

Kommunstyrelsen 

2018-11-07 

Ärende 2.2.18 

 

Yrkande angående Redovisning av uppdrag att utvärdera Göteborgs Stads 

handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor  

 

Tillkomsten av handlingsplanerna för nationella minoritetsfrågor har bidragit till 

ett mer samlat och strukturerat arbete med dessa frågor. När den nya 

lagstiftningen från 2019 stipulerar mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 

arbetet har stadens handlingsplaner under flertal år redan utgjort en viktig grund. 

Som utvärderingen av handlingsplanerna dock visar behöver staden ta nästa steg 

och ett omtag för att nå ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet över staden. 

Utvärderingen visar också på ett övergripande behov i staden att arbeta in 

tvärsektoriella frågor som minoritetsfrågorna inom respektive sakområde och 

verksamhet för att nå effekt och ökad kunskap.  

 

Handlingsplanerna behöver därför arbetas om för att dels få tydligare mål och 

indikatorer, men och en tydligare koppling till respektive verksamhetsområde som 

t ex förskola/skola och äldreomsorg. Detta arbete kan då kopplas till de ordinarie 

styrdokument som finns i organisationen, exempelvis gällande behov av insatser 

inom ramen för kompetensförsörjningsplanen. Strukturen kan t e x utgöras av mål 

med tydligare indikatorer inom respektive verksamhetsområde för att underlätta 

behov av framtida revideringar, utifrån t ex kommande lagstiftning, förändringar 

inom SDN eller andra behov.  

 

Samtidigt behöver kommunstyrelsen en bild av vilken beredskap som finns 

gällande den nya lagstiftningen som träder i kraft från 1 januari 2019, inklusive 

vilka behov av ytterligare insatser som kan behövas i förhållande till denna. 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

 

1. 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.  

 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att revidera handlingsplanerna för 

nationella minoritetsfrågor enligt ovan och återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag på upplägg. Arbetet ska ske i nära 

samverkan med berörda förvaltningar samt de nationella minoriteterna.   
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Redovisning av uppdrag att utvärdera 
Göteborgs Stads handlingsplaner för 
nationella minoritetsfrågor  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Uppdraget att utvärdera Göteborgs Stads handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor 

och finskt förvaltningsområde, givet i budget 2018, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
På uppdrag i budget 2018 har stadens handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor och 

finskt förvaltningsområde från 2014 utvärderats genom enkäter och intervjuer.  

Varje stadsdel och fem fackförvaltningar (idrotts- och föreningsförvaltningen, 

konsument- och medborgarservice, kulturförvaltningen, stadsledningskontoret och 

utbildningsförvaltningen) har då de ansvarar för måluppfyllnad i handlingsplanerna fått 

enkäterna och svarat. Stadsdelarnas enkät har delats upp på förskola/skola, kultur och 

fritid och äldreomsorg. De nationella minoriteterna har varit delaktiga under hela 

processen. De har varit med och utformat enkäterna och frågeunderlaget och har lämnat 

synpunkter på enkätresultaten. De har också blivit intervjuade om hur de upplever stadens 

arbete med minoritetsfrågor. 

Resultatet från enkäterna och intervjuerna visar att det är svårt att mäta måluppfyllelsen 

på grund av vaga målformuleringar i handlingsplanerna. Det finns ett stort 

tolkningsutrymme i planerna, både i lagstiftning och måluppfyllelse. Det råder också stor 

skillnad mellan stadsdelarna och de olika verksamheterna beroende på kunskap och 

kompetens om minoritetsfrågor, även hur aktivt man arbetar med frågorna. Frågor som 

rör nationella minoriteter är lågprioriterade. Oftast beroende av bristande kännedom om 

rättigheterna och kommunens skyldigheter inom organisationen, men även på grund av 

låg efterfrågan från minoriteterna på kommunens service och tjänster. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Stadsledningskontoret 
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Barnperspektivet 
Enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5§ ska barns 

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

särskilt. I den nationella strategin för romsk inkludering från 2012 med målet att ”den 

rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom” 

ligger fokus på den unga generationen och det är där som förändringen ska ske. I 

handlingsplanerna finns förslag på insatser som syftar till att särskilt stärka 

barnperspektivet. Utvärderingen visar att insatser för att främja barns utveckling av språk 

och kulturell identitet inte har genomförts på ett tillfredställande sätt.  

Den 19 juni 2018 beslutade riksdagen i enlighet med propositionen 2017/2018:199 En 

stärkt minoritetspolitik. Förändringarna innebär ur ett barnperspektiv (att kommuner och 

landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och) att 

förvaltningsmyndigheter ska beakta barns och ungas möjligheter till inflytande i frågor 

som berör dem. Vidare gäller det rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på 

minoritetsspråk. Bland annat ska regleringen överföras till skollagen (2010:800), rätten 

till förskola på minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och efterfrågan ska 

tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på 

minoritetsspråket.  

Regeringen har april 2017 gett Skolverket i uppdrag för översyn av läroplan för förskolan 

(U2016/05591/S och U2017/01929/S). Skolverket har den 23 mars 2018 lämnat förslag 

till revidering till regeringen (Dnr: 2017:783). Nationella minoriteter lyfts fram och i 

förslaget står bland annat att barn som tillhör de nationella minoriteterna ska främjas i sin 

utveckling av en kulturell identitet och stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella 

minoritetsspråk. 

Mångfaldsperspektivet 
De förslag till åtgärder som de nationella utredningarna under det senaste året lyft fram 

leder till mångfald i samhället. Det ökar kunskapen om Sveriges ursprungsfolk och andra 

nationella minoriteter. De blir synliggjorda och deras rättigheter stärks och lyfts fram. 

Äldre personer som har svårt att kommunicera på svenska får stöd och service på sitt 

minoritetsspråk och får en ökad trygghet i sin kulturella identitet. Barn och unga får större 

möjligheter att främja och utveckla sitt minoritetsspråk och sin kulturella identitet. 

Utvärderingen visar på att stadens verksamheter behöver få mer kunskap om nationella 

minoriteternas behov och rättigheter för att uppfylla lagens intentioner. 

Jämställdhetsperspektivet 
Tidigare nationella utredningar föreslår att särskilt beakta de nationella minoriteternas 

situation för att kunna bedöma åtgärder som leder till mer jämlika förutsättningar i 

samhället för kvinnor och män.  

Utvärderingen i sig synliggör eller påverkar inte jämställdheten mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar. Vid kartläggning av behov och förutsättningar så skulle skillnader 

kunna upptäckas och därmed behovet bedömas om eventuella åtgärder.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
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Omvärldsperspektivet  
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har sedan 2010 följts upp av 

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som har samordnings - och uppföljningsansvar 

i tillämpningen av det minoritetspolitiska arbetet i kommunerna. Länsstyrelsen och 

Sametinget ska särskilt belysa hur det ser ut inom tre delområden i minoritetspolitiken: 

diskriminering och utsatthet; inflytande och delaktighet; samt språk och kulturell 

identitet. Även den nationella strategin för romsk inkludering följs upp av Länsstyrelsen i 

Stockholm. Årsrapporten för 2017 visar att det i ett nationellt perspektiv är ett begränsat 

antal kommuner som är aktiva. Cirka 10 procent av kommunerna angav att de arbetar 

utifrån regeringens strategi för romsk inkludering. En uppväxling av arbetet skulle enligt 

Länsstyrelsens bedömning kräva mer resurser  

Vid varje uppföljningsrapport har en granskning genomförts på ett fokusområde. Tidigare 

år har fokus varit på tillämpningen av minoritetslagen. År 2015 fokuserade på barns rätt 

till sitt nationella minoritetsspråk i förskola, förskoleklass och skola. År 2016 var fokus 

på service och omvårdnad inom äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk. Under 

2017 granskades utvecklingen mellan år 2014 och 2017. Den senaste rapporten säger att 

det finns en ökad medvetenhet men flera insatser behövs. 

Enligt Länsstyrelsen och Sametinget behövs en tydligare lagstiftning för förskola och 

skola som måste prioriteras i den nationella minoritetspolitiken. Rapporterna har belyst 

situationen för de nationella minoriteterna och gett förslag på olika åtgärder som varit till 

gagn för det minoritetspolitiska arbetet i staden. 

Den internationella uppföljningen av tillämpningen av utförs av Europarådets 

ministerkommitté. Sverige har med jämna mellanrum lämnat rapporter med information 

om vilka åtgärder som genomförts för att uppfylla minoritetslagen. Europarådets 

expertkommitté har även utfört granskningsbesök och träffat regeringen och 

representanter för de nationella minoriteterna.  

Europarådets senaste granskningsrapport publicerades i oktober 2017 

(ACFC/OP/IV(2017)004). Granskningen lyfter fram att intoleransen ökar i det svenska 

samhället och den politiska diskursen blir alltmer polariserad och flera nationella 

minoritetsgrupper drabbas. Europarådet uttrycker oro för att alltför många som tillhör de 

nationella minoriteterna fortfarande inte har tillgång till utbildning och äldreomsorg på 

sina minoritetsspråk. Det krävs därför aktiva åtgärder för att säkerställa tillgången. 

Europarådet uppmanar Sverige att skärpa minoritetslagen och ta effektiva metoder i bruk 

för att få kommuner och myndigheter att verkligen följa lagen. 

Europarådet vill också att Sverige omedelbart vidtar åtgärder för att göra yrket som 

minoritetsspråkslärare mer attraktivt. Dessutom uppmanar rådet Sverige att anta en ny 

policy för undervisning av minoritetsspråken i förskolan. Tidigare rapporter har också 

haft fokus mest på utbildningsområdet med utmaningar såsom lågt eller sjunkande antal 

deltagande i undervisningen, omfattningen av undervisningen, placeringen av den i tid 

och plats, samt brist på lärare och läromedel som kvarstår. Europarådet har i flera 

omgångar konstaterat att det krävs särskilda åtgärder för att göra undervisningen mer 

tillgänglig i och på minoritetsspråken i Sverige. 

Regeringen beslutade 1 september 2016 om en översyn av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor i ett kommittédirektiv (Dir. 

2016:73). Syftet var att följa upp efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om 
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mänskliga rättigheter, regeringens strategi för de nationella minoriteterna samt föreslå 

åtgärder för att ytterligare säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. 

Den nationella och internationella uppföljningen och granskningen av Sverige visar att 

kommunerna inte lyckats särskilt väl med tillämpningen av de antagna minoritetspolitiska 

målen i enlighet med regeringens strategi.  

Delbetänkandet (SOU 2017:60) föreslog att Sverige skulle behålla och utveckla 

förvaltningsområdena och utöka grundskyddet, som har haft sämre genomslagskraft. 

Enligt beslut i riksdagen den 19 juni 2018 godkändes förslagen till åtgärder i 

propositionen (2017/18:KU44). Åtgärderna innebär i korthet att förvaltningskommunen 

är skyldig att erbjuda hela eller väsentlig del av förskoleverksamheten på det 

minoritetsspråk som förvaltningskommunen tillhör, skyldigheten överförs till skollagen 

samt skyldigheten att informera alla vårdnadshavare. Detta ska erbjudas inom fyra 

månader och om efterfrågan finns även anordnas inom den öppna förskoleverksamheten. 

Barn och ungas inflytande och delaktighet ska särskilt beaktas. Inom äldreomsorgen 

införs informationsskyldighet om möjligheten till äldreomsorg in i socialtjänstlagen. 

Förutom förvaltningskommunens skyldigheten att erbjuda hela eller väsentlig del av 

service och omvårdnad på aktuellt minoritetsspråk, stärks rättigheterna för de övriga 

nationella minoritetsspråken. Förvaltningskommuner ska särskilt beakta de äldres behov 

av att upprätthålla sin kulturella identitet. I övrigt så ska alla kommuner ha 

dokumenterade mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Kommunernas 

skyldighet att verka för tillgång till språkkunnig personal inom det förvaltningsområde 

som kommunen tillhör tydliggörs. Förslagen till åtgärder träder i kraft 1 januari 2019. 

Regeringen tillsatte ytterligare en utredning under våren 2017 - Förbättrade möjligheter 

för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Dir.2016:116. Betänkandet 

Nationella minoritetsspråk i skolan – Förbättrade förutsättningar till undervisning och 

revitalisering SOU 2017:91 skickades som remiss till flera instanser i början på 2018 och 

Göteborgs Stad har lämnat in yttrande april 2018. Sammanställning av remissvaren pågår. 

Betänkandet lyfte flera förslag till åtgärder för att ytterligare stärka och säkra tillgången 

till nationella minoritetsspråk för barn och elever. Förslagen innebär att införa nationellt 

minoritetsspråk som ett eget ämne, utöka möjligheten till antal timmar inom 

modersmålsundervisningen samt möjlighet att välja nationellt minoritetsspråk som 

elevens val, skolans val och språkval. Krav på förkunskaper tas bort i gymnasieskolan för 

att underlätta för elever att läsa sitt nationella minoritetsspråk. Förslagen till åtgärderna 

ska stärka den så kallade språkkedjan. Betänkandet lyfter fram flera förslag till åtgärder 

för att säkra tillgången på modersmålslärare på kort och lång sikt samt förbättra deras 

arbetsförhållanden och skapa en hållbar organisatorisk struktur. Förslagen till åtgärderna 

föreslås träda i kraft 1 juli 2019. 

 

Bilagor 
1. Sammanställning av enkätresultat 

2. Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor  

3. Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 

4. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har i sin budget 2018 gett kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 

Göteborgs Stads handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor.  

Ärendets beredning 

Stadsledningskontoret har i samverkan med Förvaltningshögskolan på Göteborgs 

Universitet utvärderat Göteborgs Stads handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor. 

Utvärderingen har tagit fram information genom flera metoder. Stadsledningskontoret 

genomförde ett diskussionsmöte med utvärderaren och samrådsrepresentanter från de 

nationella minoriteterna om utvärderingens fokus, lämpligt intervjuformat och 

enkätfrågornas formulering. Enkäter skickades till de stadsdelsförvaltningar och 

fackförvaltningar som getts ansvar för ett eller flera mål i handlingsplanerna. Frågorna 

baserades på handlingsplanernas mål och föreslagna insatser. Diskussioner om 

enkätresultaten har skett vid möte med samrådsrepresentanter vid två tillfällen. 

Samrådsrepresentanter (judar, romer, samer och sverigefinnar) och relevanta 

tjänstepersoner har intervjuats om handlingsplanerna, hur de genomförts och vilka 

resultat som uppnåtts. Stadsledningskontoret har sedan sammanställt 

Förvaltningshögskolans underlag med enkätsammanställning och transkriberade 

intervjuer i en analys. Sammanställningen har diskuterats med representanter för de 

nationella minoriteterna på ett samrådsmöte. Den tornedalska minoriteten är inte 

representerad i utvärderingen trots förfrågan. 

Beskrivning av ärendet 
2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta två handlingsplaner för Sveriges 

erkända nationella minoriteter. En handlingsplan gällande minoriteterna judar, romer, 

samer samt tornedalingar, samt en handlingsplan för sverigefinnar då Göteborgs Stad är 

del av finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnarna har ett förstärkt skydd i 

lagstiftningen. 

Handlingsplanerna var tänkta som ett första steg i stadens arbete med nationella 

minoritetsfrågor och kan revideras vid behov. Handlingsplanerna beskriver syftet och 

formulerar stadengemensamma mål med tillhörande ansvarsställen. De innehåller 

bakgrundsinformation med en behovskartläggning samt den då aktuella lagstiftningen om 

nationella minoriteter. Handlingsplanerna innehåller även förslag på konkreta insatser 

som dock inte är antagna av Kommunstyrelsen. 

Nuvarande handlingsplaner är inte tidsatta och efter fyra år har Kommunstyrelsen gett 

Stadsledningskontoret i uppdrag att utvärdera utfallet och ge en övergripande bild av hur 

handlingsplanerna implementerats, hur väl målen uppnåtts, vad som fungerat och vad 

som behöver utvecklas. Utvärderingen kommer att användas för lärande och 

ansvarsutkrävande. 

Stadsledningskontorets utvärdering utgår från fyra kriterier: måluppfyllelse och resultat, 

handlingsplanernas relevans, effektivitet och hållbarhet. Den tar även upp goda exempel 

och utmaningar.  

Sammanställning 
Nedan följer en sammanställning av tidigare rapportering och resultat av utvärderingen. 
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Tidigare rapportering 

I handlingsplanerna för nationella minoriteter framgår en tydlig ansvarsfördelning för att 

säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till både internationell och nationell lagstiftning. 

Handlingsplanerna fastställer de nationella minoriteternas rättigheter där arbetet ska 

präglas av dialog, samråd och långsiktighet. Här föreslås även att ansvariga förvaltningar 

upprättar egna formulerade mål och aktiviteter som säkerställer de nationella 

minoriteternas rättigheter. 

Vid årliga uppföljningar via uppföljningssystemet Stratsys så framkommer det att det är 

önskvärt att frågan ytterligare uppmärksammas och integreras i hela staden, förslagsvis 

som en del av pågående likabehandlingsarbete och aktiva åtgärder i linje med 

diskrimineringslagen. I tidigare rapporteringar uppmärksammas en avsaknad av lagens 

skrivningar om rätten till inflytande och samråd. Det är något som skulle kunna 

uppmärksammas och utvecklas mer inom ramen för exempelvis medborgardialog och 

brukarråd inom fackförvaltningar och på stadsdelsnivå. Liksom tidigare år visar 

rapporteringen att de sverigefinska minoritetsfrågorna prioriteras vilket till del kan antas 

bero på statliga medel kopplat till arbetet och gruppens storlek. Tydligast syns insatser 

inom stadsdelsnämnderna och finskspråkig service samt framtagande av 

information/material på finska. På liknande sätt går det att se att stadens arbete som 

pilotkommun för romsk inkludering varit en motor i arbetet för romers rättigheter i delar 

av staden. Brobyggarsatsningar, Romano Center i Väst och insatser för 

kunskapsspridning och främjande av romsk kultur och språk kan nämnas. 

De flesta stadsdelar och förvaltningar har inte omsatt stadens handlingsplan i egna mål 

och aktiviteter medan en del arbetar mer konkret och systematiskt med 

handlingsplanerna. Ett led i detta arbete är kompetensutveckling och 

informationsspridning för att bättre nå ut till minoriteterna. Detta för att minska skillnader 

i stadens verksamheter kring hur minoritetslagen tillämpas krävs ett större fokus på 

nationella minoritetsfrågor för att säkerställa ett likvärdigt arbetssätt. 

Måluppfyllelse och resultat 

Enkätresultaten visar att det råder stora skillnader i stadsdelarna och i de olika 

förvaltningarna gällande kunskap och kännedom om lagar, handlingsplanerna för 

nationella minoritetsfrågor och för finska förvaltningsområdet. Stadsdelarna har generellt 

en hög uppfattning om hur väl målen uppfylls. Handlingsplanernas listor över mål och 

föreslagna insatser tar dock inte upp några måltal. Det är oklart hur stor tillgången ska 

vara för att målet ska anses uppfyllt. Detta innebär att det är fullt möjligt att förvaltningen 

anser målet uppfyllt samtidigt som minoriteterna är av en annan uppfattning. Generellt 

upplever minoriteterna att lagstiftningen inte efterlevs. 

Implementering hos ansvariga nämnder och styrelser 

Planerna är bristfälligt implementerade i ordinarie verksamheter. En fackförvaltning och 

en stadsdel har omsatt handlingsplanerna till lokala handlingsplaner. En annan 

fackförvaltning har integrerat ansvaret och målen i sin ordinarie verksamhet utan en lokal 

handlingsplan och arbetar aktivt med minoritetsfrågorna. Minoriteterna svarar i 

intervjuerna att handlingsplanerna är bra i sig men att de oftast inte är omsatta i praktiken. 

Planerna har övergripande och vaga målformuleringar samt avsaknad av indikatorer 

vilket gör det svårt att mäta måluppfyllelse. Förvaltningarna svarar att det är svårt att 

prioritera minoritetsfrågorna som försvinner i mängden av andra frågor. Vid efterfrågan 

försöker man tillgodose behovet men ofta finns inga rutiner eller strukturer på vilket sätt 
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man behöver arbeta för att uppfylla målen. Flera svarande från förvaltningarna uppger att 

det behövs mer kunskap, mer informationssatsningar, samt tid och resurser för att 

integrera dessa frågor i ordinarie strukturerna. Tolkningsutrymmet gällande 

måluppfyllelse är stort. Minoriteten känner inte igen sig i enkätsvaren från 

förvaltningarna och delar inte bilden av resultaten. Det behövs tydligare 

ansvarsfördelning och direkta uppdrag till de kommunala verksamheterna. 

Lyckade satsningar 

Det som har gett effekt och direkta resultat är främst riktade projekt och tjänster. I de fall 

där förvaltningarna har omvandlat handlingsplanerna till konkreta tjänster och uppdrag 

visar utvärderingen att långsiktiga satsningar ger bäst resultat, som exempel finskspråkiga 

servicevägledare på kontaktcenter, romska brobyggare och firandet av högtidsdagarna. 

Utöver handlingsplanernas målstyrning har statsbidraget för det finska 

förvaltningsområdet bidragit avsevärt till insatser och satsningar för den sverigefinska 

minoriteten. Som exempel kan nämnas processledare för förskola/skola och för finsk 

äldreomsorg, ambulerande finsk förskollärare, sekreterare till rådet och webbredaktör. 

Flera sverigefinska föreningar har fått föreningsbidrag för olika kulturaktiviteter och 

språksatsningar. Statsbidraget för finskt förvaltningsområde finansierar även översättning 

av broschyrer och protokoll, framtagandet av informationsmaterial, böcker, spel och 

annat material till förskolor och äldreomsorg samt utbildningssatsningar till stadens 

anställda. 

Centralt placerade planeringsledare med fördjupad kunskap om minoritetslagstiftningen 

har bidragit till större möjligheter att leda och samordna stadens arbete med nationella 

minoritetsfrågor. Den fördjupade kunskapen är viktig i samråd med minoriteterna och 

beslutsfattare i stadens verksamheter. I förekommande fall har denna kompetens om 

rättigheterna underlättat i ärenden där service efterfrågas muntligt eller skriftligt på finska 

utanför verksamhetsområdena förskola, skola, äldreomsorg eller kultur. Det är viktigt 

med omvärldsbevakning, både vad det gäller nationella och internationella rapporter och 

utredningar, samt ha dialog direkt med minoriteterna och med stadens verksamheter. 

Utvärderingen visar att samrådsförfaranden har upplevts som positiva både från 

tjänstepersoner och de nationella minoriteternas sida. De personliga kontakterna, 

förståelsen för behoven och förutsättningarna skapar bra grund för dialog mellan 

tjänstepersoner, minoriteterna och politiska företrädare. 

Samarbete med chefer och beslutsfattare som har mandat inom de olika verksamheterna 

har tydlig påverkan på resultat. Det har varit en framkomlig väg att gå via högre 

tjänstepersoner som har mandat och befogenhet över verksamheterna i staden. När de 

fattar beslut om en insats så blir det ett tydligt uppdrag riktat till verksamheten.  

Göteborgsförslaget har lyft in frågan med att trygga den tvåspråkiga undervisningen på 

finska i nya Grundskoleförvaltningen för vidare utredning och implementering.  

Regeringens nationella utredningar och översyn inom det minoritetspolitiska området och 

de förslag till åtgärder som utredningarna lyfter fram, har gett större fokus i 

minoritetsfrågorna i staden. Förslag till åtgärder är skärpningar i lagstiftningen som träder 

i kraft från 1 januari 2019 främst rörande förskola och äldreomsorg. Under hösten 

förväntas förslag till åtgärder gällande nationella minoritetsspråk i skolan röstas igenom i 

riksdagen och som i så fall träder i kraft 1 juli 2019. 
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I samband med ansökan till förskola, skola och äldreomsorg finns det idag 

ansökningsblanketter med information om de nationella minoriteternas rättigheter. 

Hanteringen är olika men flera stadsdelar har bland annat börjat att använda de nya 

blanketterna som skickas ut till alla vårdnadshavare till exempel inför skolstart. 

Kunskap i organisationen 

Mer kunskap om rättigheter och skyldigheter behövs. Svarande från verksamheterna och 

minoriteterna bekräftar denna bild. Önskemål lyfts om kunskapshöjande satsningar och 

utbildningar samt att det behöver ske regelbundet och över tid. Utmaningen är att nå ut 

till hela verksamheter och integrera frågorna i ordinarie strukturer. Placeringen av de 

strukturella lösningarna för minoritetsfrågor i ordinarie strukturer kräver kompetens. 

Resursfördelning 

I utvärderingen lyfts avsaknad av resursfördelning till ansvariga nämnder och styrelser 

som ett problem. De nationella minoriteterna visar också på behovet av att öronmärka 

pengar i stadens olika bidragsformer för att undvika att konkurrera om samma medel med 

andra målgrupper. Vid avsaknad av resurser och brist på efterfrågan så arbetas det inte 

aktivt med minoritetsfrågorna. Detta är också ett resultat av att det saknas kunskap om 

skyldigheterna, och saknas det kunskap är det svårt att informera om de rättigheter som 

de nationella minoriteterna har. Till exempel visar ett av enkätsvaren att det inte finns 

efterfrågan från förskolorna vad gäller modersmålsstöd. Finska förvaltningsområdet 

gjorde en satsning februari i år, så kallad revitaliseringsprojekt, med en ambulerande 

finsk förskollärare. Denna satsning gjordes i dialog med den sverigefinska minoriteten 

med medel från statsbidraget. Uppdraget startades på 60% 1 februari 2018 och inom två 

månader så fick uppdraget utökas till heltid och idag språkduschar förskolläraren 32 barn 

i veckan i olika förskolor runt om i staden. Nästa steg är att överföra uppdraget till den 

nya förskoleförvaltningen och att det införlivas i den ordinarie verksamheten. Exemplet 

visar att det kan behövas att gå utanför ramarna för att hitta rättighetsbärarna och på det 

viset sprida kunskap om rättigheterna. Det finns fler vinster med uppdraget. 

Förskolläraren blir även en ambassadör för övrig förskolepersonal om skyldigheter som 

staden har som förvaltningsområde och synliggör minoritetsfrågorna på ett enkelt och 

konkret sätt. Det blir en uppmuntran för personal med finsk bakgrund att använda och 

revitalisera det finska språket. 

Personal och samordning 

Det krävs god kännedom om det minoritetspolitiska området och de skyldigheter stadens 

olika verksamheter har för att leva upp till nationell lagstiftning. Minoriteterna lyfter fram 

behov av samordning av stadens utbud, främst av kulturutbud. Idag är det svårt att hitta 

information. 

Kunskap och information till rättighetsbärarna 

Det är svårt att generalisera behoven i handlingsplanerna. Dels för de olika minoriteterna 

men även inom minoriteterna då behoven ser olika ut.  

I enkäten framkom att flera av verksamheterna som svarade hade svårt att nå ut med 

information om rättigheterna. Ofta berodde det på att verksamheten själva inte hade 

kunskap om vad rättigheterna innebar och då blir det svårt att informera. De flesta 

verksamheterna har tillgång till tolkar eller översatta broschyrer men många saknar 

kunskap om den särställning som nationella minoriteter och minoritetsspråk har.  
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Uppföljning 

I utvärderingen framkommer att målen behöver införlivas i ordinarie verksamheter med 

tydliga mål och indikatorer för minoritetsfrågorna. Minoriteterna framhåller vikten av 

uppföljning av handlingsplanerna och att det bör ske inom ordinarie uppföljningssystem. 

Både för att följa utvecklingen över tid men också hur väl verksamheterna uppfyller 

måluppfyllelsen. Det är ett sätt att synliggöra minoritetsfrågorna och lyfta fram vilka 

skyldigheter stadens verksamheter har. För de nationella minoriteterna är det angeläget att 

följa detta arbete och se att utvecklingen går framåt.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att det råder stora skillnader i kunskaper om 

nationella minoriteter och tillhörande lagstiftning. Handlingsplanerna är okända och inte 

tillräckligt implementerade hos ansvariga nämnder. Minoritetsfrågorna behöver 

prioriteras och tilldelas resurser för att få genomslag. Kommande skärpningar i 

lagstiftningen för det minoritetspolitiska området som träder i kraft 1 januari 2019 ger 

förstärkta rättigheter för minoriteterna som staden behöver förbereda sig på att tillgodose 

detta. 
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Enkätresultat för utvärderingen av handlingsplanerna för nationella 

minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde: arbetsmaterial 

Detta dokument sammanfattar resultat av utvärderingens enkäter, för vidare bearbetning av 

Stadsledningskontoret. Dokumentet innehåller även utdrag ur enkätsvar och 

mailkommunikation med förvaltningar. Utvärderingen har även inneburit intervjuer med 

samrådsrepresentanter och tjänstepersoner. Information från dessa och från diskussionsmöten 

med samrådsrepresentanter förmedlas till Stadsledningskontoret i ett separat dokument. 

Utvärderingens syfte och fokusområden 
Utvärderingen kommer att användas för lärande och ansvarsutkrävande. Den är tänkt att ge en 

övergripande bild av hur Göteborgs Stad har implementerat handlingsplanerna, hur väl målen 

uppnås, vad som har fungerat och vad som behöver utvecklas. 

Stadsledningskontoret har angett fem kriterier som behöver undersökas. Utvärderingen har 

avgränsats till att utesluta kriteriet kostnadseffektivitet, vilket lämnar fyra kriterier: 

• Måluppfyllelse och resultat: Hur långt har de ansvariga nämnderna och 

förvaltningarna kommit med att uppfylla målen? Vilka resultat ser de ansvariga? Vilka 

resultat ser minoriteterna? 

• Relevans: Har handlingsplanerna fokuserat på rätt saker? Anser minoriteterna att 

insatserna är relevanta? Om handlingsplanerna revideras, vad bör nästa version 

innehålla?  

• Effektivitet: Hur har de ansvariga organiserat implementeringen av 

handlingsplanerna? Till vilken grad är handlingsplanerna spridda och 

implementerade? Om handlingsplanerna revideras, vad kan göras för att främja 

spridning och implementering? 

• Hållbarhet: Är insatserna införlivade i ordinarie verksamhet? Hur har man byggt in 

hållbarhetsaspekter i insatserna? 

För att utvärderingen ska kunna användas för lärande tar den även upp:  

• Goda exempel: Vilka insatser upplever minoriteterna och de ansvariga som särskilt 

lyckade? Vad kan Göteborgs Stad lära av dessa insatser? 

• Utmaningar: Vilka utmaningar upplever de ansvariga förvaltningarna i sitt arbete med 

nationella minoritetsfrågor? 

• Förslag: Vilka synpunkter och förslag har tjänstepersoner och minoriteter rörande 

Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor? 

Metod 
Utvärderingen har tagit fram information genom flera metoder: 

• Diskussionsmöte med samrådsrepresentanter den 20 februari om utvärderingens fokus, 

lämpligt intervjuformat och enkätfrågornas formulering 

• Enkäter till de stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar som har getts ansvar för ett 

eller flera mål i handlingsplanerna 

• Intervjuer med samrådsrepresentanter och tjänstepersoner 
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• Diskussion av enkätresultaten vid möte med samrådsrepresentanterna 18 april och vid 

samrådsmötet 23 april 

• Mailkontakt med förvaltningar 

Enkäter med tema förskola-skola, äldreomsorg och kultur har skickats till stadsdelarna. För att 

svaren ska kunna visa vad som genomförts inom dessa ämnesområden överlag krävs att den 

som besvarar enkäten har en tjänst med möjlighet till överblick över stadsdelens systematiska 

arbete med frågorna. Därför rekommenderades att enkäterna skulle besvaras av sektorschefer, 

vilket verkar ha skett i en majoritet av fallen. Det har dock även hänt att enkäten besvarats av 

områdeschefer, enhetschefer, verksamhetsutvecklare eller andra tjänstepersoner. Enkäter har 

även skickats till de fackförvaltningar som tilldelas ansvar för mål i handlingsplanerna. Det 

har lämnats upp till fackförvaltningarna vem som bör besvara enkäten. 

Enkäternas frågor är baserade på handlingsplanernas formuleringar av mål och föreslagna 

insatser. 

Övergripande enkätresultat 
Skillnader mellan stadsdelarna  

Det finns tydliga skillnader mellan hur långt olika stadsdelar uppger att de har kommit med 

målen. Som svar på frågan får de svarande ranka sin förvaltning på en skala 1-5, där 1 innebär 

att målet inte uppfylls och 5 innebär att målet uppfylls mycket väl. De flesta svarande rankar 

sin förvaltning relativt högt, men det finns flera förvaltningar som ger sig själva 1 eller 2 på 

något av målen. Det finns även flera stadsdelar som ger sig själva betyget 5 och även ger 

exempel på vad de har genomfört. Detta tyder på att det finns stora skillnader i hur 

stadsdelarna arbetar med nationella minoritetsfrågor. 

Starkare arbete gällande finskt förvaltningsområde 

Det är också skillnad i resultat mellan målen för finskt förvaltningsområde och för nationella 

minoritetsfrågor – förvaltningarna anser att de lyckas bättre med målen för finskt 

förvaltningsområde. Många av de insatser som har genomförts är relaterade till finska språket 

och den sverigefinska minoriteten. 

Här bör påpekas att de frågor som ställts i enkäten är baserade på handlingsplanernas 

målformuleringar. De frågor som ställts gäller alltså antingen alla de nationella minoriteterna 

totalt, eller enbart den sverigefinska minoriteten. Ingen fråga har ställts om måluppfyllelse för 

de nationella minoriteterna exklusive den sverigefinska minoriteten. En sådan inriktning på 

frågorna kan vara värd att överväga för framtida utvärderingar, för att undvika problemet att 

det är omöjligt att veta hur mycket de svarandes uppfattning om arbetet med den 

sverigefinska minoritetens frågor påverkar deras syn på måluppfyllelsen för de nationella 

minoriteterna totalt. 

Målen i handlingsplanerna är vagt formulerade, vilket innebär att det är en bedömningsfråga 

hur väl en förvaltning lever upp till dem. I vissa fall framgår det tydligt om måluppfyllelsen 

har varit hög eller låg baserat på vilka insatser som har genomförts. I många fall finns det 

dock ingen objektiv måttstock för måluppfyllelse. Enkäterna använder de föreslagna 

insatserna i handlingsplanernas bilagor för att precisera målen och ger även möjlighet för 

förvaltningar att ge andra exempel på insatser de genomfört. 
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Lokala planer är sällsynta 

Hur stadsdelarna och facknämnderna har konkretiserat handlingsplanerna varierar. En 

övervägande majoritet av nämnderna har inte beslutat om en lokal plan eller annat liknande 

dokument. Undantagen är Norra Hisingen, där det finns en lokal handlingsplan som revideras 

årligen, och kulturnämnden, som fram till och med 2016 arbetade med hjälp av en 

nämndbeslutad aktivitetsplan1 men numera genomför arbetet inom den ordinarie budget- och 

verksamhetsplaneringen. 

Många förvaltningar har inget samlat dokument över hur de arbetar med frågorna. Detta 

betyder inte att arbete med frågorna saknas, men kan tyda på att arbetet mer utgår från den 

egna sektorns eller enhetens verksamhet. Handlingsplanerna används således främst i 

originalversion och det verkar lämnas upp till verksamheterna att relatera dem till sitt arbete 

och tolka dem. 

Handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor anger att: 

Denna handlingsplan föreslår att ansvariga förvaltningar gör en inventering av 

sitt eget arbete och utifrån denna handlingsplan upprättar egna formulerade mål 

och aktiviteter för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Tanken 

med handlingsplanen är alltså att den ska fungera som ett ramverk för 

verksamheter: de övergripande målen för Göteborg återfinns i denna 

handlingsplan medan konkretiseringen av målen sker på verksamhetsnivå. 

Utvärderingen visar att stadsdelar och fackförvaltningar bedriver ett arbete med frågorna och 

genomför aktiviteter, i olika utsträckning. Huruvida verksamheterna sätter egna, konkreta mål 

för sitt arbete med nationella minoritetsfrågor är oklart, men detta är i så fall inget som de 

svarande tar upp i enkäterna. 

Kunskap om handlingsplanerna 

På frågan om hur väl den svarande själv känner till handlingsplanerna ger de flesta svarande 

relativt höga svar. Tabellen nedan visar en sammanställning av stadsdelarnas svar på denna 

fråga. 

Hur väl känner du till ämnena nedan? (1 betyder "Mycket lite" och 5 betyder "Mycket väl.") 

 Betyg 1 Betyg 2 Betyg 3  Betyg 4 Betyg 5 

Handlingsplan för nationella 

minoritetsfrågor 

0 4 10 7 4 

Handlingsplan för finskt 

förvaltningsområde 

0 5 5 8 6 

 

På en skala 1-5 rankar de svarande sig i genomsnitt 3.44 gällande hur väl de känner till 

handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor och 3.63 för handlingsplanen för finskt 

förvaltningsområde. Andelen som svarade 4 eller högre var 44% (nationella minoritetsfrågor) 

                                                           
1 Se exempelvis Tjänsteutlåtande 2016-11-08 (Dnr 0867/15). 
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respektive 58% (finskt förvaltningsområde).2 Sektor kultur har lägre resultat än sektorerna 

äldreomsorg och utbildning. Den övervägande majoriteten av de tvåor som ges kommer från 

svarande som arbetar med kulturfrågor. Dessa resultat tyder på att handlingsplanernas 

spridning varierar starkt mellan både stadsdelar och sektorer i stadsdelarna. 

Kunskap om lagarna 

De svarande rankar sina kunskaper högre när det gäller lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk än gällande handlingsplanerna. På en skala 1-5 rankar de svarande sig i 

genomsnitt 3.76. Av de 25 personer som svarat har 17 rankat sin kunskap till nivå 4 eller 

högre. 

Hur väl känner du till ämnena nedan? (1 betyder "Mycket lite" och 5 betyder "Mycket väl.") 

 Betyg 1 Betyg 2 Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5 

Minoritetslagen 1 3 4 9 8 

Bestämmelser i Språklagen 2 4 11 4 4 
 

Gällande Språklagens bestämmelser är resultatet det omvända, 17 personer har rankat sin 

kunskap som nivå 3 eller lägre. Betyget 3 är det överväldigande vanligaste svaret. 

Resultatet tyder på att de svarande upplever att de är välbekanta med lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Att så många rankar sig högt tyder på att de svarande är väl 

medvetna om att deras verksamhet berörs av denna lag. Även här rankar sig de svarande som 

ansvarar för kulturfrågor i stadsdelarna lägre än övriga svarande; av de fyra personer som 

rankar sin kunskap till 1 eller 2 arbetar samtliga med kulturfrågor. 

Stadsdelar: förskola-skola 
Av Göteborgs tio stadsdelar har nio svarat på den här enkäten. 

Mål 
I det här avsnittet redovisas hur väl de svarande anser att deras förvaltning lever upp till de 

mål som har fastslagits i handlingsplanerna. 

Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl.") 

 1 – Målet 

uppfylls 

inte 

2 3 4 5– Målet uppfylls 

mycket väl 

Vet ej 

Vid önskemål erbjuda 

barn plats i förskola där 

hela eller delar av 

förskoleverksamheten 

ges på finska 

2 0 2 3 2 0 

                                                           
2 Det bör poängteras att det här resultatet endast gäller de tjänstepersoner i stadsdelarna som 

besvarat enkäten, av vilja majoriteten är sektorschefer. För att ta reda på hur välkända planerna är 

bland personalen skulle en mer omfattande undersökning behövas. 
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De nationella 

minoriteternas möjlighet 

till språkbruk ska öka  

1 1 4 1 2 0 

Den sverigefinska 

minoritetens möjlighet 

till modersmål och 

språkbruk ska öka 

1 1 3 3 1 0 

Främjande av nationella 

minoriteters kultur och 

språk 

0 2 3 2 1 1 

 

Resultaten för stadsdelarna antyder att det starkt varierar hur väl målen uppfylls i olika 

stadsdelar. Den vanligaste uppfattningen är att ens förvaltning har relativt god måluppfyllelse. 

Ett par stadsdelar upplever att de uppfyller målen mycket väl (betyg 5) rörande ett eller flera 

mål. En av de svarande stadsdelarna har gett sig själv lägsta betyg på de tre översta målen och 

ett Vet ej på det nedersta. 

Det mål där stadsdelarna anger högst måluppfyllelse handlar om förskola på finska. Två 

tredjedelar av stadsdelarna ger sina förvaltningar betyg 4 eller 5 gällande att erbjuda 

förskoleplats helt eller delvis på finska. Det finns stor spridning bland svaren. Två stadsdelar 

har gett sig själva det lägsta betyget, medan två andra förvaltningar anser att de uppfyller 

målet mycket väl. Inga uppgifter anges om hur många barn som har tillgång till förskola på 

finska. 

Målet om att de nationella minoriteternas möjlighet till språkbruk ska öka visar en stor 

spridning, med fyra förvaltningar som ger sin måluppfyllelse mittenbetyget. Två förvaltningar 

räknar sin måluppfyllelse som relativt dålig (betyg 1 respektive 2), medan två andra 

förvaltningar ger sin måluppfyllelse betyg 4 eller 5. 

Målet om att den sverigefinska minoritetens möjlighet till modersmål och språkbruk ska öka 

visar ingen större skillnad i måluppfyllelse jämfört med motsvarande mål för alla de 

nationella minoriteterna.  

Gällande främjande av de nationella minoriteternas språk och kultur placerar sig de svarande 

vid mitten, med två förvaltningar som gett sig själva betyget 2 av 5, två förvaltningar som har 

gett sig själva 4 och en förvaltning som har gett sig själv 5. Den sistnämnda är Norra 

Hisingen, som har en lokal handlingsplan för nationella minoritetsfrågor och finskt 

förvaltningsområde, där stadsdelen sätter egna mål, konkretiserar dem och fördelar ansvaret. 
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Insatser 
Arbetar din förvaltning med någon av dessa föreslagna insatser?  

 Ja, inom 

ordinarie 

verksamhet 

Ja, utanför 

ordinarie 

verksamhet 

Nej  Vet ej 

Tydliggöra möjligheten 

till val av 

modersmålsspråk i 

förskola, grundskola och 

gymnasium 

8 0 0 1 

Utveckla 

modersmålsavdelningar i 

förskolor 

1 0 8 0 

Utveckla former för att 

kunna erbjuda 

undervisning i samtliga 

nationella 

minoritetsspråk samt 

studiehandledning 

4 0 4 2 

Öka antalet elever som 

ges möjlighet till 

undervisning i nationella 

minoritetsspråk och dess 

dialekter 

2 0 4 3 

Främja nationella 

minoriteters kultur och 

språk genom litteratur på 

stadens skolbibliotek 

5 0 0 4 

 

 Denna tabell visar bland annat att: 

• 8 av 9 svarande anger att förvaltningen tydliggör möjligheten till val av 

modersmålsspråk i förskola, grundskola och gymnasium. 

• Endast 1 av 9 svarande anger att deras förvaltning arbetar med att utveckla 

modersmålsavdelningar i förskolor. Västra Göteborg är den enda stadsdelen där det 

finns två organiserade tvåspråkiga förskoleavdelningar (Skattegårdsvägen, 

Svetsaregatan). Att det finns två tvåspråkiga avdelningar just där uppges bero på ”två 

kloka förskolechefer som arbetar inkluderande.” Västra Göteborg uppger att det finns 

problem med att informationen om dessa två inte når alla vårdnadshavare, men att 

information om utökad rätt till modersmålsundervisning i skolan har gått fram till alla 

vårdnadshavare i grundskola. 

• Bara 2 av 9 svarande anger att deras förvaltning arbetar med att öka antal elever som 

ges möjlighet till undervisning i nationellt minoritetsspråk 
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• 4 svarande anger däremot att de arbetar med att utveckla former för att kunna erbjuda 

undervisning. Detta är en insats som är otydligt formulerad i förslagsbilagorna och det 

är inte tydligt vad den betyder i praktiken. 

• På frågan om litteratur på skolbiblioteken svarar hälften att de arbetar med det, hälften 

vet inte. 

• Ingen av dessa insatser uppges ske utanför ordinarie verksamhet. 

 

I detta dokument ligger fokus på enkätresultaten, men eftersom skolan är en stor fråga är det 

även relevant att ta upp viss information från intervjuerna. Nedan följer min sammanfattning 

av några av de synpunkter som har tagits upp vid intervjuer och möten gällande förskola och 

skola. 

• Det finns ett stort behov av att förebygga av fördomar. Flera av minoriteterna tar upp 

att skolan ofta inte ger tillräcklig information om de nationella minoriteternas historia i 

Sverige. Detta är delvis en läroplansfråga och inte enbart kommunens ansvar, men 

kommunen är ansvarig för att förebygga fördomar och att skydda och främja de 

nationella minoriteterna. 

• Skolan och förskolan är en plats där barn kan bli utsatta för diskriminering och 

attacker om deras tillhörighet till en nationell minoritet blir känd. Detta är en särskilt 

stark risk för judar, romer och resande. Att arbeta förebyggande mot fördomar, 

diskriminering och extremism och för ökad säkerhet för alla barn är mycket viktigt. 

Skolan spelar en enorm roll för att på sikt förändra fördomar i samhället. Klimatet i 

skolan kan också påverka studiemotivation, skolresultat och psykisk och fysisk hälsa 

för barn och ungdomar som tillhör en nationell minoritet. 

• Det är i princip omöjligt att få tillgång till förskola på nationellt minoritetsspråk, med 

undantag för finska. Förskolor väljer inte att beställa modersmålsstöd av Språkcentrum 

eller att sätta in andra resurser för att tillgodose de behov som finns, med hänvisning 

till bristen på definition av modersmålsstöd i lagen. Att det ligger till på det viset är 

dock omöjligt att utläsa ur informationen om minoriteternas rättigheter som ges på 

Göteborgs Stads hemsida, vilket kan leda till besvikelse och att föräldrar förlorar tid 

och energi. 

• Mer behöver göras för att undvika brytning av språkkedjan. Idealt ska barn kunna få 

bra grund i språket i förskolan och sedan utvecklas kontinuerligt i grundskolan. Nu 

finns det dels problem med att barn inte får fullgott stöd i förskolan, dels problem med 

att de barn som fått bra stöd inte får tillgång till undervisning i grundskolan. 

• Minoriteter får inte information om vilka rättigheter de har och vad dessa innebär i 

praktiken. Personalen vet ofta inte. 

• Mer behöver göras för att sverigefinska barn, ungdomar och vuxna ska ha möjlighet 

att lära sig finska och bibehålla och utveckla sina kunskaper i språket. Sverigefinska 

skolans stängning var ett hårt slag och det finns behov av tvåspråkig undervisning. 

• Det finns stora förhoppningar från både minoriteter och tjänstepersoner om att det ska 

bli enklare att arbeta med nationella minoritetsfrågor i förskolan och grundskolan i och 

med centraliseringen till två stadenövergripande förvaltningar. Det är mycket viktigt 

att dessa frågor kommer med i de nya förvaltningarnas strukturer från början. Detta 

bör vara inkluderat med en gång och komma med i ordinarie arbetssätt. Det är även 
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viktigt att samråden kan kommunicera med ansvariga personer i de nya nämnderna 

och förvaltningarna. 

 

Enkätsvar 

Om ja, vad gör ni och i vilken utsträckning? 

Köpt in böcker på finska till skolbibliotek och förskolor (Lundby) 

Vi har uppsökande verksamhet i förskolan för finsk verksamhet med en ambulerande 

finsktalande pedagog, alla våra barn erbjuds/ har modersmålsundervisning i skolan. 

Hemtjänst/hemsjukvård etc. har flerspråkig personal som samarbetar kring alla nationaliteter, 

så även på tex. våra medborgarkontor. (Angered) 

Erbjuder modersmål och studiehandledning i grundskolan. (Majorna-Linné) 

Vi är den enda stadsdelen där det finns två organiserade tvåspråkiga förskoleavdelningar 

(Skattegårdsvägen, Svetsaregatan). Dock information om dessa två når inte ut till alla 

vårdnadshavare. Samtliga vårdnadshavare i grundskola har fått information om utökad rätt till 

modersmålsundervisning i skola. (Västra Göteborg) 

Arbetar din förvaltning med några andra insatser för att främja de nationella minoriteterna? 

Information via brobyggare. (Östra Göteborg) 

Vi har uppsökande verksamhet i förskolan för finsk verksamhet med en ambulerande 

finsktalande pedagog, alla våra barn erbjuds/ har modersmålsundervisning i skolan. 

Hemtjänst/hemsjukvård etc. har flerspråkig personal som samarbetar kring alla nationaliteter, 

så även på tex. våra medborgarkontor. (Angered) 

Processledare för Nationella minoriteter har haft dialog med förskolechefer och rektorer. 

(Majorna-Linné)  

Vi har tvåspråkig (finsk-svensk) i förskolan som har en kö. (Majorna-Linné, lämnat som övrig 

kommentar) 

Erbjuder ökat antal timmar modersmålsundervisning i finska. (Lundby) 

Nej, inte specifikt för de nationella minoriteterna. (Västra Hisingen) 

OC inom utbildning är ordförande för stadens arbete med Nationella minoritetsfrågor i 

förskola och skola. (Västra Göteborg) 

Genom att uppmärksamma på bibliotek. (Norra Hisingen) 

Har någon av era insatser gått särskilt bra? Om ja, vad gjorde den lyckad? 

Delvis (Östra Göteborg) 

Vi har som sagt två tvåspråkiga avdelningar. Detta beror på två kloka förskolechefer som 

arbetar inkluderande. (Västra Göteborg) 

Inte någon specifik insats, men långsiktigheten i insatser, som hinner spridas med mun-mot-

mun metoden och att ha fler olika insatser, det skapar större möjlighet att fånga upp fler 

medborgare. (Askim-Frölunda-Högsbo) 



9 
 

Har ni stött på några utmaningar i att genomföra insatserna? 

Svårt att nå ut. (Norra Hisingen) 

Den stora utmaningen är, både inom stadsdelen och inom staden, att minoritetsfrågorna 

uppfattas som just minoritetsfrågor. Alltså inget som är akut och behöver jobbas aktivt med. 

(Västra Göteborg) 

Ja, motstånd från föräldrar i att införa extra timmar modersmålsundervisning i finska. 

(Lundby) 

Kompetens i dialekter för Nationella minoriteter är svårt att hitta. (Majorna-Linné) 

Svårt att organisera en så omfattande uppsökande verksamheten det skulle kräva. (Angered) 

Har du några förslag på vad Göteborgs stad kan göra annorlunda för att främja arbetet med 

nationella minoriteter? 

Centralisering av förskola och skola är en mycket bra utveckling som med säkerhet kommer 

att främja frågorna OM dessa frågor organiseras väl och förs in i stadens gemensamma 

styrning och uppföljning. (Västra Göteborg) 

Säkerställ att resultaten [av utvärderingen] når de nya direktörerna i fsk och skola. (Västra 

Göteborg) 

Arbeta mer aktivt med information på minoriteternas språk (Östra Göteborg) 

Stadsdelar: äldreomsorg 
Åtta stadsdelar av tio har svarat på den här enkäten. 

Mål 
Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl".) 

 1 – Målet 

uppfylls 

inte 

2 3 4 5 – Målet uppfylls 

mycket väl 

Göteborgs Stad ska, så 

långt det är möjligt, ge 

tillgång till äldreomsorg 

på nationellt 

minoritetsspråk 

0 2 1 4 1 

Göteborgs Stads ska ge 

tillgång till äldreomsorg 

på finska 

0 0 1 2 5 

Göteborgs Stad ska, så 

långt det är möjligt, ge 

muntlig eller skriftlig 

kommunikation på 

aktuellt nationellt 

minoritetsspråk 

0 1 2 2 3 
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Göteborgs Stad ska vid 

behov kunna ge muntlig 

och skriftlig service på 

finska  

0 0 1 3 4 

 

Denna tabell visar bland annat att: 

• De svarande ger sin förvaltning högre betyg gällande finska och finsk äldreomsorg än 

gällande nationella minoritetsspråk i allmänhet 

• Gällande äldreomsorg på finska har 5 av 8 stadsdelar som svarat på enkäten angett att 

förvaltningen uppfyller målet mycket väl, betyg 5. 

• Vissa stadsdelar har gett sig betyget 2 gällande nationella minoritetsspråk, men ger sig 

högre betyg gällande finska. 

• Målet om att kunna ge muntlig och skriftlig service på finska anses ha god 

måluppfyllelse, med fyra stadsdelar som ger sig högsta betyg. Många av de insatser 

som de svarande anger att de arbetar med kan kopplas till det här målet, bl. a. en 

mängd översättningar till finska. 

• Ingen har gett sin förvaltning betyget 1. 

Resultaten visar att de äldreomsorgsansvariga i stadsdelarna generellt har en hög uppfattning 

om hur väl målen uppfylls. Handlingsplanens listor över mål och föreslagna insatser tar dock 

inte upp några måltal. Det är oklart hur stor tillgången ska vara för att målet ska anses 

uppfyllt. Detta innebär att det är fullt möjligt att förvaltningen anser målet uppfyllt samtidigt 

som tillgången behöver ökas. 

Stadsdelarna ger sig själva högre betyg gällande äldreomsorg på finska än gällande 

äldreomsorg på nationella minoritetsspråk i allmänhet. Även gällande målet om att ge muntlig 

eller skriftlig kommunikation uppfylls målet bäst gällande finska. De flesta av insatserna som 

genomförts är också relaterade till finska. 

Insatser 
Arbetar din förvaltning med någon av dessa föreslagna insatser?  

 Ja, inom 

ordinarie 

verksamhet 

Ja, utanför 

ordinarie 

verksamhet 

Nej  Vet ej 

Kartlägga medarbetares 

kunskaper och vilja att 

använda de nationella 

minoritetsspråken i sitt 

arbete 

7 0 1 0 

Verka för att ha personal 

som talar nationella 

minoritetsspråk på 

äldreboenden och att 

denna tvåspråkighet ses 

som meriterande 

3 0 4 1 
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Ge brukare av 

äldreomsorg tillgång till 

kontaktpersoner på sitt 

modersmål 

7 0 1 0 

Säkerställa information 

om rätt till finsk 

äldreomsorg och 

hemtjänst i 

biståndsbedömning 

7 1 0 1 

 

Tabellen ovan visar bland annat att: 

• 7 av 8 stadsdelar uppger att de arbetar med att kartlägga medarbetares kunskaper i 

nationella minoritetsspråk. En av dem förtydligar att detta görs vid behov, en av dem 

att detta görs vid en årlig enhetsundersökning.  

• 3 av 8 stadsdelar anser att förvaltningen verkar för att ha personal som talar nationella 

minoritetsspråk på äldreboenden och att denna tvåspråkighet ses som meriterande. 3 

av stadsdelarna uppger att de inte arbetar med detta. En person har valt ”Vet ej”. 

• 7 av 8 uppger att de arbetar med att ge brukare tillgång till kontaktpersoner på sitt 

modersmål. En av dem förtydligar att de försöker ge kontaktperson eller annan 

personal att samtala med på modersmålet. 

• 7 av 8 uppger att de arbetar med att säkerställa information om rätt till finsk 

äldreomsorg och hemtjänst i biståndsbedömning. En person har valt ”Vet ej”. En av 

stadsdelarna arbetar med detta både inom och utom ordinarie verksamhet. 

 

På frågan om eventuell kartläggning av personalens språkkunskaper har lett till ökad service 

på minoritetsspråken svarar tre stadsdelar ja. Tre stadsdelar svarar nej och två svarar att de 

inte vet. En av stadsdelarna som svarar nej kommenterar att det är få av medarbetarna som 

talar de nationella minoritetsspråken, vilket kan antas förklara varför kartläggningen inte lett 

framåt. 

Om kartläggning av språkkunskaper har gjorts, har den lett till ökad möjlighet till service på 

minoritetsspråket? 
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Flera av enkätfrågorna har påverkats av de förslag som lämnades vid mötet med 

samrådsrepresentanter 20 februari, bland annat frågan ovan. En av de frågor som inte kom 

med är om förvaltningarna har rutiner för att bedöma en persons behov av finsktalande 

personal och om dessa är välkända och använda i organisationen. Den här frågan uteslöts för 

att den inte kan göras rättvisa i den här enkäten. Dels skulle det behövas många svar från 

personer som jobbar med just behovsbedömning för att ta reda på om rutinen är välkänd och 

använd, dels skulle rutinens innehåll också vara mycket relevant att bedöma, vilket det inte 

finns rum för inom utvärderingen. Det utvärderingen kan göra är att vidarebefordra de 

synpunkter som ges om behovsbedömningen i intervjuerna till Stadsledningskontoret. 

Enkätsvar 

Vad gör ni och i vilken utsträckning? 

Matchar medarbetare och omsorgstagare utifrån språk, skriftlig info. på finska, erbjuder 

genomförandeplan på finska vid behov. (Västra Hisingen) 

All info. på finska, finska äldreboendeenheter, genomförandeplaner på finska om man vill. 

(Västra Hisingen, svar på fråga om delaktighet och inflytande) 

Sektorn har gjort en inventering av språkkunskaper hos medarbetare inom hemtjänst och 

äldreboende. Det är liten andel medarbetare som pratar de nationella minoritetsspråken. Det 

finns flera medarbetare som pratar finska. Tolk används regelbundet.  Det är svårt att ge 

brukare tillgång till kontaktpersonal på sitt modersmål, men vid upprättande av 

genomförandeplaner använder äldreomsorg egna medarbetare som pratar olika språk eller 

bokas tolk. (Östra Göteborg) 

Verksamheter arbetar för att synliggöra behov hos varje brukar för att säkerställa deras 

rättigheter. Äldreomsorg har upprättat en checklista utifrån samtliga diskrimineringsgrunder 

som användas vid upprättande av genomförandeplaner. (Östra Göteborg, svar på fråga om 

delaktighet och inflytande) 

I aktuell situation försöker vi så långt som möjligt att erbjuda kontaktperson på modersmålet 

eller annan personal att samtala med på modersmålet. När behov uppstår kartlägger 

verksamheten medarbetarnas språkkunskaper. (Centrum) 

På äldreboendena kan personal med specifik språkkompetens få byta enhet för att möta den 

enskildes behov. Inom hemtjänsten planeras omsorgsinsatser utifrån personalens 

språkkunskaper och brukarnas behov av annat språk än svenska. (Majorna-Linné) 

Föreläsningar på Mariaträffen (generationsöverskridande träffpunkt) och samarbete med 

kontaktperson för finska förvaltningsområdet. Översätter genomförandeplaner på det språk 

som önskas. (Majorna-Linné, svar på fråga om delaktighet och inflytande) 

Årlig kartläggning av språkkunskaper sker i samband med enhetsundersökning. Det finns 

informationsmaterial kring rätt till äldreomsorg på finska. (Lundby) 

Vi genomför kompetensinventering kring alla språk. När vi har personal som talar 

minoritetsspråk, erbjuder vi kontaktperson som talar detta modersmål. (Askim-Frölunda-

Högbo) 
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Följande har vi på finska: 

- Processledare äldreomsorgen finska (stadenövergripande via finska 

förvaltningsområdet) 

- En tidning som finns på finska gällande samhällsinformation om förskolan och 

äldreomsorgen (finska förvaltningsområdet ansvarig utgivare) 

Nedan foldrar har finska förvaltningsområdet översatt inom äldreomsorgen: 

- Anhörigstöd (folder)  

- Ansökningsblankett för särskilt boende och ordinärt boende 

- Fixartjänst 

- Välkommen till hemtjänsten (folder) 

- Till dig som vill veta mer om rambeslut ( folder) 

- Värdighetsgarantierna Äldreomsorg (folder) 

- Värdighetsgarantierna Hälso- och sjukvård (folder) 

- Volontärverksamhet  

(Norra Hisingen, svar på frågan om delaktighet och inflytande) 

Gemensam processledare för finskt förvaltningsområde inom ÄO (Västra Göteborg, svar på 

frågan om delaktighet.) 

Arbetar din förvaltning med några andra insatser för att främja de nationella minoriteterna? 

Sektorn arbetar aktivt med att synliggöra och ifrågasätta normer och inkludera alla 

diskrimineringsgrunder. Samtliga chefer och personer som har nyckelfunktioner i sektorn har 

under februari fått utbildning i mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. Samtliga 

medarbetare på två äldreboende har fått utbildning och övningar i normkritik. Arbetet ska 

fortsätta. Enheten för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom sektor ÄO HSV i Östra 

Göteborg samarbetar med SDF Angered för att erbjuda stöd till anhöriga på finska språket. 

(Östra Göteborg) 

Nej, inte inom äldreomsorgen och hälso- & sjukvården. (Centrum) 

Vi har minst en personal som genomgått utbildning för att kunna dokumentera och utföra vård 

och omsorg för finsktalande. (Askim-Frölunda-Högsbo) 

Norra Hisingen: 

• Sektor ÄO-HS har en lokal handlingsplan för nationella minoritetsfrågor inklusive 

finsk förvaltningsområde. 

• På Glöstorpshöjden har en finsktalande enhet sedan hösten 2017 successivt startat upp. 

Enheten består av 16 boendeplatser.  

• Det finns en rutin för vid ansökan om bistånd informera om att Göteborgs stad är 

finskt förvaltningsområde och vad detta innebär. Inom äldreomsorgen finns det 

finskspråkig handläggare som erbjuder myndighetskontakter på finska. (Norra 

Hisingen) 
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• Alla äldreboenden erbjuder minst en aktivitet under året för och med den finska 

minoriteten. Till dessa aktiviteter bjuds även andra äldre in. Vidare uppmärksammar 

de nationella minoriteterna högtidsdagar. 

• Hälsofrämjande och förebyggandeenheten inom äldreomsorgen arbetar för att 

integrera arbetet för att främja nationella minoriteters kultur och språk i den ordinarie 

verksamheten, bland annat genom informationshörna och ökad samarbete med finska 

föreningar. 

Har någon av era insatser gått särskilt bra? Om ja, vad gjorde den lyckad? 

Föreläsningarna [på Mariaträffen] har uppskattats. (Majorna-Linné) 

Inom område hemtjänst har rekrytering av medarbetare med kunskaper i finska skett. Personal 

med kunskaper i finska har fått möjlighet att gå utbildning i finska språket. (Lundby) 

Vi använder oss av talande språkappar, vilket upplevs lyckat. (Askim-Frölunda-Högsbo) 

Har ni stött på några utmaningar i att genomföra insatserna? 

Det saknas personal som kan prata de nationella minoritetsspråken förutom finska. (Västra 

Hisingen) 

Arbetet ska göras genom planeringen i verksamhetsplanen. För många handlingsplaner gör 

svårt för verksamheten att genomföra insatser på ett bra sätt. (Östra Göteborg) 

Nej. (Majorna-Linné)  

Att tillgodose andra språkbehov är en större utmaning för våra verksamheter. Andra 

språkbehov förekommer nämligen mer frekvent. (Majorna-Linné, övrig kommentar) 

Det finns ibland en osäkerhet bland personal med finska som modersmål att använda finska i 

arbetet. (Lundby) 

Vet ej (Askim-Frölunda-Högsbo) 

Har du några förslag på vad Göteborgs stad kan göra annorlunda för att främja arbetet med 

nationella minoriteter? 

Arbetet med nationella minoriteter ska planeras och göras inom ordinarie arbete. (Östra 

Göteborg) 

Använd tekniken, ex språkappar. (Askim-Frölunda-Högsbo) 

Stadsdelar: kultur 
Nio av tio stadsdelar har svarat på den här enkäten. 

Mål och insatser 
Enkätsvaren från sektor kultur visar tydliga skillnader jämfört med sektorerna utbildning och 

äldreomsorg. Måluppfyllelsen de rapporterar är lägre, en större andel av svaren är fåordiga 

och majoriteten av stadsdelarna svarade först efter en påminnelse. Sammanvägt skulle detta 
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kunna tyda på att stadsdelarnas kultursektorer generellt inte har ett aktivt och systematiskt 

arbete med frågan.3 

Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl.") 

 1 – Målet 

uppfylls 

inte 

2 3 4 5 – Målet  

uppfylls mycket 

väl 

Vet ej 

Främjande av nationella 

minoriteters kultur och 

språk 

1 2 4 1 0 1 

Synligheten för och 

främjande av den 

sverigefinska minoritetens 

kultur och språk ska öka 

1 2 4 1 0 1 

Skydda och främja den 

sverigefinska minoritetens 

språk och kultur 

1 3 3 1 0 1 

De nationella 

minoriteternas möjlighet till 

språkbruk ska öka 

1 2 4 1 0 1 

Den sverigefinska 

minoritetens möjlighet till 

modersmål och språkbruk 

ska öka 

1 3 4 0 0 1 

Göteborgs Stad ska, så 

långt det är möjligt, ge 

muntlig eller skriftlig 

kommunikation på aktuellt 

nationellt minoritetsspråk 

2 3 2 2 0 0 

Göteborgs Stad ska vid 

behov kunna ge muntlig 

och skriftlig service på 

finska 

2 3 2 2 0 0 

 

Som syns i tabellen är det endast enstaka svarande som ger sin stadsdel betyg 4 eller högre. 

Andelen svarande som ger sin förvaltning 1 eller 2 i betyg är högre än för utbildning och 

äldreomsorg. Stadsdelarna uppger inte högre måluppfyllelse för målen som gäller finskt 

förvaltningsområde än för målen som gäller alla nationella minoriteter. 

                                                           
3 Det är möjligt att enskilda verksamheter i förvaltningarna arbetar självständigt med frågan. Det är inte säkert 
att alla tjänstepersoner med övergripande ansvar för kulturfrågor är insatta i denna aspekt av exempelvis 
bibliotekens arbete.  
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Stadsdelarnas kulturarbete har ingått i den här enkäten eftersom stadsdelar tilldelas ansvar för 

flera mål i handlingsplanerna – mål där utbildning och äldreomsorg är viktiga sektorer men 

som även har en kulturkoppling. I listan på föreslagna insatser som togs fram med hjälp av 

samråden ges stadsdelarnas kultursektorer dock mycket lite ansvar – den åtgärd som föreslås 

för dem är att köpa in finsk barnlitteratur till biblioteken. På frågan om dessa inköp har 

genomförts svarar 4 förvaltningar Ja. Tre förvaltningar har svarat Vet ej och 2 Nej. 

Har din förvaltning gjort inköp av finsk barnlitteratur till bibliotek? 

 

Gällande utmaningar i arbetet med nationella minoritetsfrågor svarar en person att det är svårt 

att få alla verksamheter att ge tid till dessa frågor. En annan person svarar att det råder 

okunskap bland personal och befolkning samt att det är svårt att hitta och nå ut till de 

nationella minoriteterna. Den här personens förslag för stadens framtida arbete är att öka 

kunskaperna genom utbildning och att bjuda in nationella minoriteter och personal från olika 

verksamheter till gemensamma träffar. 

Enkätsvar 

Arbetar din förvaltning med några andra insatser för att främja de nationella minoriteterna? 

Utställningar, uppmärksamma nationaldagar etc. Sagoläsning och bokcirkel på finska. (Norra 

Hisingen) 

Biblioteket - exponering av media, uppmärksamhet kring minoriteternas högtidsdagar (enligt 

vårt årshjul), vissa programpunkter, affischering och information. (Örgryte-Härlanda) 

Vi försöker hitta en kontaktperson inom respektive minoritet, för dialog om program mm.  I 

nuläget finns bara en kontakt etablerad, men vi jobbar vidare för att hitta fler. (Örgryte-

Härlanda, svar på frågan om delaktighet och inflytande) 

Vet ej. (Centrum) 

Ibland. (Östra Göteborg) 

Det finns anställda med kompetens i minoritetsspråk. (Östra Göteborg, svar på frågan om 

delaktighet och inflytande) 

Tvåspråkiga avdelningar på förskola. Processledaren för finskt förvaltningsområde och 

nationella minoriteter har sin anställning i Majorna-Linné och har genomfört 

informationsinsatser till chefer. (Majorna-Linné) 

Nej (Västra Göteborg) 
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Har någon av era insatser gått särskilt bra? Om ja, vad gjorde den lyckad? 

Det bor många med finsk bakgrund i Tuve, där är sagoläsningen och bokcirkeln uppskattad. 

(Norra Hisingen) 

Romsk kulturvecka, engagerade flera personer med romsk bakgrund. (Östra Göteborg) 

Förskoleverksamheten är mycket uppskattad och vi hade ett särskilt firande av den 6:e 

december då förskolans barn och pedagoger framförde finska sånger på Stadsdelskontoret. 

(Majorna-Linné) 

Har ni stött på några utmaningar i att genomföra era insatser? 

Okunskap bland personal och befolkning, svårt att hitta och nå ut till de nationella 

minoriteterna. (Norra Hisingen) 

Svårt att få alla verksamheterna att ge tid till detta. (Östra Göteborg) 

Har du några förslag på vad Göteborgs stad kan göra annorlunda för att främja arbetet med 

nationella minoriteter? 

Ökat centralt stöd i frågan till förvaltningarna (Askim-Frölunda-Högsbo) 

Öka kunskap genom utbildning, bjud in nationella minoriteter och personal från olika 

verksamheter till gemensamma träffar. (Norra Hisingen) 

Det krävs information/utbildning och uthållighet för att främja arbetet. Frågan behöver finnas 

med på agendan på politisk- och tjänstepersons ledningsnivå. (Majorna-Linné) 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Mål 
Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl.") 

Mål Uppskattad måluppfyllelse (1-5) 

Främjande av nationella minoriteters kultur 

och språk 

1 

Synligheten för och främjande av den 

sverigefinska minoritetens kultur och språk 

ska öka 

2 

Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, 

ge muntlig eller skriftlig kommunikation på 

aktuellt nationellt minoritetsspråk 

1 

Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge 

muntlig och skriftlig service på finska 

4 
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Insatser 
Arbetar din förvaltning med någon av dessa föreslagna insatser?  

Insats Svar 

Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsaktiviteter samt 

inåtriktade kulturella aktiviteter 

Ja 

Utveckla riktade insatser för de nationella minoriteterna Nej 

Stärka de sverigefinska föreningarna genom riktade 

insatser för målgruppen 

Nej 

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen rapporterar en låg måluppfyllelse och verkar inte ha 

genomfört några riktade insatser för nationella minoriteter. Förvaltningen arbetar främst med 

nationella minoritetsfrågor genom att ge verksamhetsbidrag, vilket är något som skedde redan 

innan handlingsplanerna existerade. Förvaltningen Det sprider även informationsmaterial från 

Stadsledningskontoret relaterat till den sverigefinska minoriteten. 

Enkätsvaret hänvisar till ytterligare information som förvaltningen gav i remissvar när 

handlingsplanerna skapades. Även detta skulle kunna tolkas som ett tecken på att arbetet med 

nationella minoritetsfrågor inte har förändrats nämnvärt sedan planerna kom 2014. 

Via mailkonversation har det framgått att personen som svarade på den här enkäten har hört 

sig för med medarbetare på olika avdelningar vad förvaltningen arbetar aktivt med. 

Enkätsvar 

Arbetar din förvaltning med några andra insatser för att främja de nationella minoriteterna? 

Nej. 

Har du några förslag på vad Göteborgs stad kan göra annorlunda för att främja arbetet med 

nationella minoriteter? 

Mer samarbete mellan förvaltningar, stadsdelar och stadsledningskontoret och 

utbildningsinsatser. 

Övriga kommentarer 

”Hänvisar till delar av svaret i ärendet nedan. 

Svar på remiss - Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Handlingsplan för finskt 

förvaltningsområde. 0527/13 Idrotts- och föreningsnämndens regler för generella 

föreningsbidrag (aktivitets-, lokal- och utbildningsbidrag) innebär att bidragsgodkända 

föreningar får bidrag för barn- och ungdomsverksamhet respektive pensionärsverksamhet 

enligt av nämnden fastställda kriterier och belopp. Bland dessa finns cirka 25 föreningar med 

finsk anknytning och bidrag ges bland annat för föreningarnas kulturella aktiviteter, såväl 

inåtriktade som utåtriktade. Nämnden kan också lämna stöd i form av selektiva bidrag 

(utvecklingsbidrag, mentorsbidrag, anläggningsstöd) som riktas till angelägna målgrupper 
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och/eller verksamheter. Vidare hjälper vi till att sprida stadsledningskontorets 

informationsmaterial om den sverigefinska minoriteten.” 

Förvaltningen för konsument- och medborgarservice 

Mål 
Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl.") 

Mål Uppskattad måluppfyllelse (1-5) 

De nationella minoriteternas möjlighet till 

språkbruk ska öka 

4 

Informationen om nationella minoriteters 

rättigheter ska finnas tillgänglig 

4 

Informationen om den sverigefinska 

minoritetens rättigheter ska finnas 

tillgänglig 

4 

Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, 

ge muntlig eller skriftlig kommunikation på 

aktuellt nationellt minoritetsspråk 

4 

Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge 

muntlig och skriftlig service på finska 

5 

 

Konsument- och medborgarservice rapporterar hög måluppfyllelse, särskilt gällande finska. 

Insatser 
Arbetar din förvaltning med någon av dessa föreslagna insatser? 

Insats Svar 

Information på goteborg.se om Göteborgs Stad på 

nationella minoritetsspråk 

Ja 

Uppdaterad information på goteborg.se om de nationella 

minoriteternas rättigheter på svenska samt 

minoritetsspråket 

Ja 

Det ska finnas information på finska om den tillgängliga 

servicen på stadsdelarnas webbsidor inom relevanta 

områden 

Nej 

Ett kalendarium på goteborg.se där aktiviteter kan läggas 

upp som berör de nationella minoriteterna 

Ja 

Utveckling av ett kalendarium på goteborg.se/suomeksi där 

aktiviteter som berör den sverigefinska minoriteten kan 

läggas upp  

Nej 

Göteborgs Stad ska ha medarbetare som finns tillgängliga 

och som kan prata minoritetsspråken på kontaktcenter 

Ja 
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Säkerställa finskkunnig personal på Kontaktcenter Ja 

Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, ge muntlig eller 

skriftlig kommunikation på aktuellt nationellt 

minoritetsspråk 

Ja 

Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge muntlig och 

skriftlig service på finska 

Ja 

 

Konsument och medborgarservice rapporterar att insatserna som föreslås i planen genomförs. 

Undantaget är översättning av texterna på stadsdelarnas hemsidor, som anges vara 

stadsdelarnas ansvar, samt att det inte finns ett speciellt kalendarium för den sverigefinska 

minoritetens aktiviteter utan att alla aktiviteter får läggas upp i det gemensamma kalendariet 

på stadens hemsida. 

På goteborg.se finns information om de nationella minoriteterna och deras rättigheter på 

svenska och på finska. Förvaltningen har en finsktalande servicevägledare som fungerar som 

publiceringsansvarig för sidor på finska. Ett arbete har påbörjats för att hitta lösningar för att 

på ett bättre sätt kunna presentera information översatt till olika språk, inklusive de nationella 

minoritetsspråken. 

Att rekrytera medarbetare som talar minoritetsspråken anges som en utmaning. De nationella 

minoritetsspråk förvaltningen kan erbjuda för tillfället är finska och romani chib, det senare 

via Romano Center i Väst. Konsument- och medborgarservice ser det som en merit att tala 

något av de nationella minoritetsspråken när servicevägledare rekryteras. 

KoM har ansvaret för Romano Center i Väst, tidigare kallat Romskt informations- och 

kunskapscenter. Detta har nu har rekryterat personal, startat upp och letar egen lokal. För 

närvarande har centret mobil verksamhet på medborgarkontor i Angered och Hammarkullen, 

samt öppen verksamhet på Ekelundsgatan 3 dagar i veckan. De har en mängd aktiviteter 

planerade, men de behöver en egen lokal först. Det nuvarande utrymmet är för litet för de 4 

personer som arbetar på RCiV. Centret kommer bl. a. satsa på att utbilda myndigheter, ha 

demokratiambassadörer, granska Göteborgs Stads arbete och ha rättighetsbaserade 

utbildningar för unga romska aktivister. På så vis kan detta ses som en insats för att öka den 

romska gruppens delaktighet. 

Enkätsvar 

Vad gör ni och i vilken utsträckning? 

KoM arbetar kontinuerligt med utveckling av goteborg.se där översättning av enhetssidor 

ingår. Kontaktcenter är alltid bemannade med finskspråkig personal och det finns möjlighet 

att få tala med medarbetare på romani chib [via Romano Center i Väst].4 

Arbetar din förvaltning med några andra insatser för att främja de nationella minoriteterna?  

KoM ansvarar för Romskt informations- och kunskapscenter. 

                                                           
4 Jag har fått detta förtydligat via mail. 

http://goteborg.se/
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Har ni stött på några utmaningar i att genomföra era insatser? 

Vid rekrytering till kontaktcenter ses det som önskvärt att tala flera språk men det är en 

utmaning att rekrytera medarbetare som talar minoritetsspråken. KoM har aktivt arbetat med 

att rekrytera de språk som är mest efterfrågade bland boende, besökare och företagare. 

Sammanlagt talas drygt 20 språk på förvaltningen. 

Övriga kommentarer 

På frågan "Det ska finnas information på finska om den tillgängliga servicen på stadsdelarnas 

webbsidor inom relevanta områden" kan KoM enbart svara nej eftersom det är stadsdelarna 

som själva har ansvaret för texterna på deras egna enhetssidor. Finska förvaltningsområdet är 

både fakta- och publiceringsansvariga i dagsläget. 

Email 
Efter vad jag förstår så är du egentligen ute efter dokument som beskriver hur vi arbetar och 

har tagit omhand de båda handlingsplanerna kring nationella minoritetsfrågor och finskt 

förvaltningsområde. Där måste jag göra dig besviken, vi har inga särskilda dokument som 

beskriver detta arbete. Däremot har jag skickat ut lite olika tentakler i vår förvaltning för att 

kunna ge dig ett någorlunda målande svar kring hur vi arbetar med de båda 

handlingsplanerna. För vi arbetar aktivt med handlingsplanerna utifrån deras olika mål. 

 

Handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor arbetar vi utifrån målen: 

• Informationen om nationella minoriteters rättigheter ska finnas tillgänglig. 

På goteborg.se finns information om nationella minoriteter och deras rättigheter. 

Informationen finns idag på svenska och på finska. Ett arbete har påbörjats för att hitta 

lösningar för att på ett bättre sätt kunna presentera information översatt till olika språk 

inklusive minoritetsspråken. Parallellt med detta ser förvaltningen över stadens behov och 

möjligheter att i högre utsträckning presentera information på andra språk än svenska. I det 

gemensamma kalendariet för Göteborgs Stad på goteborg.se finns möjligheter att lägga in och 

märka upp aktiviteter som berör de nationella minoriteterna.  

  

• De nationella minoriteternas möjlighet till språkbruk ska öka. 

På förvaltningen finns Göteborgs Stads kontaktcenter som är ingång till vägledning och 

information om stadens tjänster. Kontaktcenter arbetar för att ha medarbetare som finns 

tillgängliga och som kan prata minoritetsspråken. I varje rekrytering av servicevägledare 

beskrivs det som meriterande att tala något av minoritetsspråken. För tillfället kan 

förvaltningen erbjuda möjlighet till finska och romani chib. Förvaltningen har inte sett en stor 

efterfrågan på minoritetsspråken men det finns möjlighet till vägledning och information 

muntligen på drygt 20 olika språk. Skriftlig information om vår verksamhet finns inom vissa 

områden på exempelvis finska, romani chib, engelska, somaliska och arabiska. 

  

För handlingsplanen för finskt förvaltningsområde arbetar vi utifrån följande mål:  

• Informationen om den sverigefinska minoritetens rättigheter ska finnas tillgänglig. 

På goteborg.se finns information på finska om minoritetens rättigheter. Men det finns 

betydligt mer information än den som utgår från att beskriva själva rättigheterna, såsom annan 

samhällsinformation. Förvaltningen har en finsktalande servicevägledare som fungerar som 

publiceringsansvarig för en de finska sidorna på goteborg.se. Skriftlig information om 

exempelvis förvaltningen överförmyndarverksamhet finns översatt till finska. Kontaktcenter 

är alltid bemannad med finsktalande servicevägledare. 

  

• Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge muntlig och skriftlig service på finska. 

http://goteborg.se/
http://goteborg.se/
http://goteborg.se/
http://goteborg.se/
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Se svaren ovan. 

 

Kulturförvaltningen 

 

Mål och insatser 
Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl.") 

Mål Uppskattad måluppfyllelse (1-5) 

Synligheten för de nationella minoriteternas 

kultur ska öka 

4 

Synligheten för och främjande av den 

sverigefinska minoritetens kultur och språk 

ska öka 

4 

Stödja barns flerkulturella identitet och 

språkanvändning 

3 

Främjande av nationella minoriteters kultur 

och språk 

4 

Skydda och främja den sverigefinska 

minoritetens språk och kultur 

3 

Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, 

ge muntlig eller skriftlig kommunikation på 

aktuellt nationellt minoritetsspråk 

3 

Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge 

muntlig och skriftlig service på finska 

3 

 

Kulturförvaltningen ger sig själva relativt höga betyg på måluppfyllelsen, men inte perfekta. 

Förvaltningen rapporterar även att de har genomfört de föreslagna insatserna, förutom 

”stimulera till kulturaktörsutbyten mellan Sverige och Finland” vilket den svarande inte har 

information om. 

Arbetar din förvaltning med någon av dessa föreslagna insatser? 

Insats Svar 

Firande av de nationella minoriteternas högtidsdagar varje 

år 

Ja 

Bidrag till främjande insatser för synliggörande av 

nationella minoritetskulturer 

Ja 

Uppmärksamma de nationella minoriteterna på stadens 

institutioner för kultur och bibliotek 

Ja 

Bidrag till den sverigefinska minoritetens utåtriktade 

kulturella samt språkliga aktiviteter 

Ja 
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Bidrag för nationella minoriteters utåtriktade kulturella 

samt språkliga aktiviteter 

Ja 

Utveckla riktade insatser för de nationella minoriteterna Ja 

Främja programinslag på finska inom stadens egna 

kulturverksamheter 

Ja 

Stimulera aktörer inom Göteborgs kulturliv till utbyten 

mellan Sverige och Finland 

Vet ej 

Inköp av finsk barnlitteratur samt uppmärksammande av 

sverigefinsk kultur och det finska språket  

Ja 

 

Kulturförvaltningen och kulturnämnden genomför en mängd insatser och är viktiga aktörer i 

arbetet med nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde, vilket framgår i 

intervjuer och diskussionsmöten med minoriteterna. Att insatserna genomförs råder det inte 

debatt om, men samråden har många synpunkter och förslag på hur insatser borde genomföras 

och i vilken omfattning. Många olika frågor har tagits upp, t. ex. bidragskriterier, 

bidragsbelopp, hur firandet av högtidsdagarna arrangeras, svårigheter att veta vart man ska 

vända sig och avsaknaden av en samordnande tjänst för de nationella minoritetsfrågorna. 

I kulturförvaltningens redovisning av mål och aktiviteter för nationella minoritetsfrågor och 

finskt förvaltningsområde 2016 anges att: 

Kulturnämnden hemställde […] till kommunstyrelsen att i kulturnämndens 

budget för 2016 inberäkna en tillkommande kostnad på 1 600 tkr för 

implementering av stadens handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor och 

finskt förvaltningsområde. (2016-11-08, Dnr 0867/15.) 

Kulturnämnden beviljades inte medel för arbetet med handlingsplanerna och har under 2015 

och 2016 använt egna medel för genomförande av handlingsplanerna, vilket bland annat har 

spenderats på firande av nationella minoriteters högtidsdagar och en koordinator för nationella 

minoritetsfrågor på 65 procent. Under 2017 minskades satsningarna och bl. a. 

samordnartjänsten togs bort. I sitt tjänsteutlåtande anger kulturförvaltningen att tjänsten har 

gett goda resultat och att det finns behov av en sådan roll i Göteborgs Stad, men att det inte är 

möjligt för kulturförvaltningen att finansiera tjänsten  (2016-11-08, Dnr 0867/15.) 

Kulturförvaltningen använde fram t. o. m. 2016 en årlig aktivitetsplan för nationella 

minoritetsfrågor. År 2016 beslutade nämnden på förslag från förvaltningen att sköta arbetet 

med nationella minoritetsfrågor inom ramen för den årliga budget- och 

verksamhetsplaneringen. (2016-11-08, Dnr 0867/15.) 

På förfrågan från en av de sverigefinska samrådsreprepresentanterna har en fråga skickats till 

kulturförvaltningen om antalet ansökningar från de sverigefinska föreningarna: 

• Antal ansökningar från sverigefinska föreningar åren 2014, 2015, 2016 och 2017 
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• Hur många olika sverigefinska föreningar som ansökte dessa år 

• Hur många av dessa ansökningar som ledde till stöd  

Kulturförvaltningens svar på dessa frågor redovisas nedan. 

 

SVERGEFINSKA 
MINORITETEN       

INTERKULTURELLT PROJEKTSTÖD, 2014-2017   

Monica Misson  Uppdat: 30 maj 2018 

      

2014, JANUARI     

Götalands Kalevalaför. Kalevaladagen och Gråtsånger   20 000 

Bergsjöns Finska För. Oskar Merikanto- kaikkien …   30 000 

Sverigefinska Pensionärer  Gammaldags dansafton   0 

      50 000 

      

2014, APRIL     

ingen     0 

      0 

      

2014, AUGUSTI     

ingen     0 

      0 

      

2014, OKTOBER     

Götalands Kalevalaförening Gamle gode Numminen   19 000 

Bergsjöns Finska Förening Minoritetsperspektiv i kulturen.   40 000 

      59 000 

      

14 st, 13 st beviljade   år 2014: 109 000 

      

2015, JANUARI     

Sverigefinska Pensionärer 
SFP GB Distrik Gammaldags Soaré   15 000 

Sverigefinska Distriktet Nationella minoriteter på Kulturkalaset 2015   40 000 

      55 000 

      

2015, APRIL     

Souvarit, Föreningen Finsk/Svensk kulturkväll   10 000 

      10 000 

      

2015, AUGUSTI     

Sverige Finska Skolan Teater i skolan   0 

      0 
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2015, OKTOBER     

Bergsjöns Finska Förening Barnvisor   20000 

Götalands Kalevalaförening 
Kalevaladagens fest och Götalands Kalevalaförenings 10-
årsjubileum   5 000 

Sverige Finska Skolan Teater i skolan   46 000 

      71 000 

      

7 st, 6 st beviljade   år 2015: 136 000 

      

2016, JANUARI     

Souvarit, Föreningen Kultur dag och kväll med sång,  musik och dans    20000 

Sverigefinska Distriktet Göteborgs kulturkalaset 2016/nationella minoriteter   39 000 

Göteborgsföreningen Finska 
Krigsbarn 

Riksförbundet Finska Krigsbarns Nordiska Riksmöte 13-15 
maj 2016   0 

      59 000 

      

2016, APRIL     

Bergsjöns Finska Förening Gamla finska traditioner med musik.   0 

      0 

      

2016, AUGUSTI     

Bergsjöns Finska Förening Sverigefinsk kultur   18 000 

      18 000 

      

2016, OKTOBER     

Götalands Kalevalaförening Kalevaladagen 2017   15 000 

      15 000 

      

6 st, 4 st beviljade   år 2016: 92 000 

      

2017, JANUARI     

Saanko Luvan 
Seurantanssijat Finland 100-år-Blåvita band -jubileumsfirande i Liseberg   25000 

Sverigefinska Distriktet Göteborgs kulturkalaset (nationella minoriteter)   35 000 

Sverigefinska Riksförbundet 
Västra Götal 

Finntastic ? finsk, finlandssvensk och sverigefinsk 
musikfestival / A Finntastic Evening   30 000 

      90 000 

      

2017, APRIL     

Sverige-Finska Distriktet Vilho Ollikainens sånger   60 000 

(föreningen sökte för 
tornedalingarna)     60 000 

      

2017, AUGUSTI     

ingen     0 

      0 
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2017, OKTOBER     

Götalands Kalevalaförening Kalevaladagens fest   15 000 

      15 000 

      

5 st, 5 st beviljade   år 2017: 165 000 

 

 

Enkätsvar 

Kan du ge exempel på hur ni arbetar med några av dessa insatser? 

Information ges om möjligheten att söka kulturstöd. Vi arrangerar firande av nationella 

minoriteternas högtidsdagar på förvaltningens olika institutioner. Arrangerar programpunkter 

och utställningar. 

Har någon av era insatser gått särskilt bra? Om ja, vad gjorde den lyckad? 

Utställningen "Vi är romer" på stadsmuseet. Den gjordes helt med utgångspunkt från vad 

romerna själva ville berätta.5 

Har ni stött på några utmaningar i att genomföra era insatser? 

Ja en rad olika faktorer påverkar genomförandet av insatser. T ex. Minoritetsgrupperna är inte 

en grupp, de har olika förutsättningar, resurser och möjligheter. 

Har du några förslag på vad Göteborgs stad kan göra annorlunda för att främja arbetet med 

nationella minoriteter? 

Synliggöra de olika minoritetsgruppernas olika förutsättningar. 

Arbetar din förvaltning aktivt med de nationella minoriteternas delaktighet och inflytande? 

Genom att delta i olika råd och andra sammanhang. Firande av nationella minoriteternas 

högtidsdagar planeras och arrangeras tillsammans med olika representanter från nationella 

minoritetsgrupperna. De nationella minoriteterna görs delaktiga vid framtagande av 

programverksamhet på kulturförvaltningens institutioner. Information om kulturstöd via 

goteborg.se ges på finska och romani arli. Kulturstödsansökningar kan tas emot på de 

nationella minoritetsspråken. 

Stadsledningskontoret 

Mål och insatser 
Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl.") 

Mål Uppskattad måluppfyllelse (1-5) 

De nationella minoriteterna ska 

uppmärksammas och fördomar ska 

förebyggas 

4 

                                                           
5 En samrådsrepresentant för resandefolket påpekade i intervjun att utställningen inte hade någon information 
om att resandefolket existerar och ingår i den nationella minoriteten romer. Utställningen kan således ses som 
en framgångsrik insats men också ett exempel på saker som behöver göras bättre i framtiden. 
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Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, 

ge muntlig eller skriftlig kommunikation på 

aktuellt nationellt minoritetsspråk 

2 

Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge 

muntlig och skriftlig service på finska 

Ej svarat 

 

Detta är de mål som Stadsledningskontoret ges ansvar för i handlingsplanerna. 

Stadsledningskontoret ges dock även i uppdrag att vara samarbetspartner gällande ett antal 

andra mål, där det primära ansvaret lagts på en annan instans. Således är 

Stadsledningskontoret inblandat i arbetet med de flesta mål. 

Arbetar din förvaltning med någon av dessa föreslagna insatser? 

Insats Svar 

Kartläggning av medarbetares kunskaper i finska och vilja 

att använda finska i arbetet 

Ja 

Resurs för skolorna rörande nationella minoriteter ska 

utvecklas 

Ja, utanför 

ordinarie 

verksamhet 

Fortbildning rörande nationella minoriteter ska utvecklas 

och genomföras 

Ja 

Ta fram utbildnings- och informationsmaterial om 

nationella minoriteter 

Ja 

Uppdatering och utveckling av goteborg.se/suomeksi Ja 

Fortsatt utgivning av den kommunala, tvåspråkiga 

informationstidningen Jag är sverigefinne 

Ja 

Fördjupad kartläggning om behov av finsk äldreomsorg Ja, utanför 

ordinarie 

verksamhet 

Utredning av möjligheten att starta finskspråkiga 

dagverksamheter 

Ja 

Kartläggning av medarbetares kunskaper och vilja att 

använda de nationella minoritetsspråken i sitt arbete under 

2014 

Nej 

Utredning av möjligheten till ytterligare ett finskspråkigt 

seniorboende 

Nej 

Utredning av möjligheten att utveckla ett sverigefinskt 

kulturcentrum som erbjuder barnkultur, ger 

medborgarinformation (medborgarkontor) och agerar som 

språkcentrum och mötesplats i syfte att revitalisera språk 

och kultur 

Nej 
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Utredning av möjligheten att starta ett finskt all-

aktivitetshus 

Nej 

Utveckling av en kommunikationsstrategi för användning 

av finska medier (tv, radio, tidningar) 

Nej 

 

Övriga genomförda insatser: 

• Processledare för nationella minoriteter förskola-skola 

• Rekryterat samordnare för sverigefinska kulturaktiviteter i staden. Referensgruppen 

för sverigefinsk kultur har tagit fram en checklista över arbete som samordnaren ska 

bedriva. 

• Finns tillgänglig som bollplank för Göteborg & CO. och minoritetsföreningar gällande 

minoriteternas deltagande i Kulturkalaset. 

• Delta i styrguppen Nationella minoriteter i skolan. 

• Samordna kartläggning från t ex Länsstyrelsen Stockholm och myndigheter. 

• Ta fram reglemente för råden 

• Samordna och genomföra samråd  

• Bereda ärenden om nationella minoriteter till kommunstyrelsen. Under 2018 har det 

bl. a. inkluderat hantering av tre nationella utredningar. 

• Hantera centrala medel till romska brobyggare (4 tjänster). 

Ytterligare information om insatser 
Nedan följer ett utdrag ur intervjun med två personer på Stadsledningskontoret, där de olika 

insatserna förklaras och resultatet förtydligas. 

Kartläggning av medarbetares kunskaper och vilja att använda de nationella 

minoritetsspråken i sitt arbete under 2014:  

”En kartläggning av medarbetares kunskaper i finska har genomförts inom äldreomsorgen, 

under 2014-2015. Tanken var att en liknande kartläggning för utbildningsområdet skulle 

genomföras av processledaren för nationella minoriteter förskola-skola, men det har inte 

hunnits med. Ingen stadenövergripande kartläggning för övriga minoritetsspråk har gjorts.” 

Finskspråkigt seniorboende:  

”Den har vi inte jobbat med alls. Dessa boenden är ofta privata, det finns ett i Angered. Fokus 

har varit på somatisk och demensavdelning och det har vi ju fått igenom nu i höstas, en ny 

demensavdelning startade i en ny stadsdel.” 

Sverigefinskt kulturcentrum och finskt allaktivitetshus: 

”Där har vi gjort en skrivelse. Vi hade en arbetsgrupp 2016, på hösten där, där vi gjorde en 

skrivelse på vad det skulle kunna innebära och innehåll, och det är i samarbete med 

sverigefinska rådet. Sen så reviderade vi den [skrivelsen] 2017 och beslöt i november 2017 att 

det ska skickas till kommunstyrelsen och det är gjort, till alla kommunstyrelserepresentanter 

och politiska sekreterare. Och nu vill vi eller rådet ha uppföljning i frågan, vad händer. Så så 

har vi lagt fram förslag. På måndag kommer vi ha ett gemensamt samråd, det kommer komma 
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upp där, och i maj har vi nästa sverigefinska rådsmöte och då kommer ett av kommunalråden 

vara med och då är det en fråga som kommer ställas. Vad händer i frågan. För vi har inte fått 

det som uppdrag, så det är återkoppling på det vi väntar på.” 

Kommunikationsstrategin för användning av finska medier:  

”Ja, för ett år sen påbörjade vi en kommunikationsplan just hur vi ska - en sån strategi, men vi 

hann inte färdigt med den och vi har ingen kommunikatör som jobbar operativt på SLK utan 

de jobbar på strategisk nivå. Vi har sökt efter en finskspråkig kommunikatör i staden men det 

finns ingen och den personen slutade som hjälpte oss - som inte var finskspråkig, men vi 

använde stadsdelens kommunikatör och så betalade vi timlön för den tiden hon lade ner. Men 

sen slutade hon och sen har det hängt lite i luften, så den finns halvfärdig. Tyvärr.” 

Resurs för skolorna rörande nationella minoriteter ska utvecklas:  

”En processledartjänst för nationella minoriteter förskola-skola har inrättats i dialog med 

stadsdelen Majorna-Linné om behoven. Tjänsten är på 50% och startade i september 2017 och 

löper fram t. o. m. augusti 2018. Hälften av kostnaderna betalas via finskt förvaltningsområde, 

hälften betalas av stadsdelarna gemensamt.”  

Fortbildning rörande nationella minoriteter ska utvecklas och genomföras:  

”SLK har genomfört två omgångar utbildningsdagar för chefer inom utbildningssektorn och 

en utbildningsdag för grundskolepedagoger. Inom ramen för finskt förvaltningsområde har 

SLK även genomfört utbildningsdagar för förskola, skola och äldreomsorg. Dessa handlade 

om skyddet i minoritetslagen, med särskilt fokus på det förstärkta skydd som finskt 

förvaltningsområde innebär.” 

Ta fram utbildnings- och informationsmaterial om nationella minoriteter:  

”SLK använder och sprider materialen som tas fram av Länsstyrelsen i Stockholms län. SLK 

har även tagit fram broschyrer om samråden. Ett stort antal informationsmaterial har översatts 

till finska. Första trycket finansieras av finskt förvaltningsområde, efterföljande tryck 

finansieras av stadsdelarna.” 

Uppdatering och utveckling av goteborg.se/suomeksi:  

”Vi arbetar aktivt med hemsidan och har kontinuerliga uppföljningar med webbstrategiska 

enheten på KoM. Underhållsåret görs varje år och vi arbetar med att få en ny rutin, där 

förvaltningarna blir mer ansvariga att se till att uppdateringarna av de finska sidorna sker i 

samma takt som de svenska. Det finns en webbredaktör 20 % som jobbar aktivt med 

uppdateringar på uppdrag av finska förvaltningsområdet, finansieras av finska 

förvaltningsområdet” 

Fortsatt utgivning av den kommunala, tvåspråkiga informationstidningen Jag är sverigefinne:  

”Tidningen Jag är sverigefinne ges fortfarande ut, tre gånger per år.” 

Utredning av möjligheten att starta finskspråkiga dagverksamheter:  

”Finskspråkiga träffpunkter eller träffpunkter med finskt tema har genomförts på olika 

befintliga träffpunkter för seniorer i staden. Processledaren har skapat ett träffpunktskoncept 

som heter Berätta mera och som använts i flera stadsdelar. Det bedömdes att användande av 
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stadsdelarnas befintliga träffpunkter ger de finskspråkiga träffpunkterna mer kontinuitet och 

långsiktighet, i och med att de som fristående verksamhet skulle vara beroende av tillgång till 

finskspråkig personal.” 

”Vi vet ju antal sökande, vi vet ju hur det ser ut i staden. Processledaren har ju haft kontakt 

med boendesamordnarna, har kontakt med medborgarna, med föreningarna och 

referensgruppen, och skapar en bild utifrån det. Det är därför det blivit en finskspråkig 

demensavdelning nu, för det är det som är det största behovet, det är för dementa. Så där tror 

jag att processledaren haft bra koll på hur det ser ut och haft direkt kontakt med 

boendesamordnarna, och vi vet hur många som står i kö och hur länge, så det finns koll.” 

Fördjupad kartläggning om behov av finsk äldreomsorg:  

”Processledaren för finsk äldreomsorg överser behoven kontinuerligt genom kontakt med 

boendesamordnare, föreningar, medborgare och referensgruppen. Det saknas dock 

finskspråkig personal i många områden, men man försöker stötta verksamheterna, det skulle 

behövas en kompetensförsörjningsplan vid rekrytering av finskspråkig personal. Nu kommer 

förhoppningsvis betänkandet med skärpningar i lagstiftningen för nationella minoriteter att gå 

igenom i juni och då innebär det mer skyldigheter för kommunerna att verka för tillgången för 

språkkunnig personal, främst i finska. Vi har en plan för detta arbete som kommer att starta så 

fort propositionen är antagen.” 

 

Enkätsvar 

Har någon av era insatser gått särskilt bra? Om ja, vad gjorde den lyckad? 

Finskt förvaltningsområde - det finns resurser. Ambulerande finskspråkig förskollärare start 

feb 2018, alltså en månad sedan på 60% och redan över språkduschas över 20 barn. 

Sverigefinne tidningen är bra kommunikationskanal. Processledartjänster - ÄO/HS och 

Utbildning. Medskapande process i att ta fram reglemente för Göteborgs stads råd för den 

nationella minoriteten romer. Processledartjänst förskola/skola. Bra att Kulturförvaltningen 

tagit över ansvaret att uppmärksamma högtidsdagarna. De som kommer på utbildningar 

uppskattar dem och det händer saker. Samverkan med fackförvaltningar och civilsamhälle 

under bokmässa, kulturkalas. Samarbete med råden. 

Har ni stött på några utmaningar i att genomföra era insatser? 

Representation i råden. Få medarbetare att komma till kompetenshöjande insatser. Intresse för 

frågorna och kunskap om kommunens skyldigheter. Politikernas ansvar att föra frågorna från 

minoriteten vidare från samråden till uppdrag för tjänstepersoner. Olika former för samråden - 

avsaknad av reglemente, ingen arvodering. Rå på strukturella hindren som exkluderar dessa 

grupper. Svårighet att få in i ordinarie verksamhet. Var uppdragen är placerade (SLK), 

avsaknad av struktur och forum för samverkan, bredd inom ett och samma uppdrag (tex inom 

inom FFO). 

Har du några förslag på vad Göteborgs stad kan göra annorlunda för att främja arbetet med 

nationella minoriteter? 

Se över uppdragen och tjänsterna gällande nationella minoriteter och råden. Gemensamma 

reglementen och former för samråd? Kommunikationsstrategi och verksamhetsplanering på 
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avdelningen för aktiviteter under året. Strukturer för frågorna. Utveckla forum för samverkan 

i staden för att jobba med frågorna in i ordinarie verksamhet. Revidera handlingsplanerna. 

Utbildningsförvaltningen 

Mål 
Hur långt har din förvaltning kommit med att uppfylla dessa mål? (1 betyder "Målet uppfylls 

inte" och 5 betyder "Målet uppfylls mycket väl.") 

Mål Uppskattad måluppfyllelse (1-5) 

De nationella minoriteterna ska 

uppmärksammas och fördomar ska 

förebyggas 

Vet ej 

De nationella minoriteternas möjlighet till 

språkbruk ska öka 

Vet ej 

Stödja barns flerkulturella identitet och 

språkanvändning 

Vet ej 

Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, 

ge muntlig eller skriftlig kommunikation på 

aktuellt nationellt minoritetsspråk 

Vet ej 

Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge 

muntlig och skriftlig service på finska 

4 

 

Uppdraget att besvara enkäten har tilldelats verksamhetschefen för Språkcentrum, som inte 

anser att hon har överblick över hur förvaltningen som helhet lever upp till de här målen. Hon 

förtydligar att hon svarar från Språkcentrums perspektiv - att tillhandahålla modersmål och 

studiehandledning i enlighet med de beställningar som inkommer. 

Efter en förfrågan till utbildningsförvaltningen om ytterligare ett enkätsvar ges detta svar: 

Inger Fält är en del av utbildningsförvaltningen och hennes svar är 

Utbildningsförvaltningens svar till enkäten. Det svar Inger Fält omfattar de mål 

som utbildningsnämnden har i uppdrag enligt handlingsplanerna att främst 

arbeta med, dvs modersmål och studiehandledning på modersmålet. 

Gymnasieskolorna erbjuder den undervisning som Språkcentrum erbjuder.  I 

övrigt arbetar enskilda gymnasieskolor på de olika gymnasieprogrammen enligt 

de styrdokument som finns inom läroplan, skollag och ämnesplaner med dessa 

frågor. Där frågor om MR, nationella minoriteter och demokrati ingår. 

Insatser 
Arbetar din förvaltning med någon av dessa föreslagna insatser? 

Insats Svar 

Former för att kunna erbjuda undervisning i samtliga 

nationella minoritetsspråk samt studiehandledning ska 

utvecklas 

Ja 

Former för att kunna erbjuda undervisning i finska samt 

studiehandledning ska utvecklas  

Ja 
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Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så stor 

utsträckning som möjligt ske inom barnens ordinarie 

skolgång 

Ja 

Undervisning i finska ska i så stor utsträckning som möjligt 

ske inom barnens ordinarie skolgång  

Ja 

Tydliggöra möjligheten till val av modersmålsspråk i 

förskola, grundskola och gymnasium 

Ja 

Öka möjligheten för elever att få undervisning i nationella 

minoritetsspråk och dess dialekter 

Ja 

 

Det är ett faktum att Språkcentrum arbetar med alla de föreslagna insatserna, men hur mycket 

av den här servicen minoriteterna får tillgång till beror på efterfrågan från skola och förskola, 

det är dessa som måste besluta om att ta in hjälp från Språkcentrum. 

Språkcentrums verksamhetschef har svarat på enkäten och ställt upp på intervju. Hon 

berättade bl.a. att antalet beställningar på finskundervisning efter att sverigefinska skolan 

stängde inte blev lika många som Språkcentrum hade förutspått. Totalt anmäldes 32 elever till 

finskundervisning, varav 27 faktiskt började undervisningen. 

Verksamhetschefen berättade också att det är mycket ovanligt att förskolor beställer 

modersmålsstöd från Språkcentrum – det ges till en handfull barn i kommunen. Det finns inte 

efterfrågan från förskolorna. Detta beror på att lagen saknar definition av vad förskolor 

behöver göra för att främja och skydda ett nationellt minoritetsspråk. Hon tog även upp att det 

inte är särskilt hög efterfrågan på romani chib från skolorna och att det kan vara svårt att 

rekrytera lärare som talar rätt varieteter och dialekter av romani chib. 

 

Enkätsvar 

Vad gör ni och i vilken utsträckning? 

Språkcentrum bidrar till att sprida kunskap och effektuerar utifrån de beställningar som skolor 

gör. 

Arbetar din förvaltning med några andra insatser för att främja de nationella minoriteterna? 

Språkcentrum erbjuder fjärrundervisning. 

Har du några förslag på vad Göteborgs stad kan göra annorlunda för att främja arbetet med 

nationella minoriteter? 

Fortsatt dialog och sprida kunskap till rektor och lärare på skolorna. 

Delaktighet och inflytande 
Handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor anger att: 

Kommunstyrelsen beslutar om handlingsplanen medan ansvariga nämnder och 

förvaltningar beslutar kring de föreslagna insatserna i bilagan. Detta bör ske i 

samråd med minoritetsgrupperna. (s. 5) 
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Detta sker i liten mån. De flesta tjänstepersoner som har svarat på enkäten tar inte upp någon 

typ av arbete med inflytande, delaktighet, samarbete, dialog eller liknande insatser för att 

involvera minoriteterna i förvaltningens arbete med nationella minoritetsfrågor. Detta resultat 

överensstämmer med de intervjuade samrådsrepresentanternas upplevelser. 

En övervägande majoritet av förvaltningarna har gett svar som handlar om språklig 

tillgänglighet på enkätfrågan Arbetar din förvaltning aktivt med de nationella minoriteternas 

delaktighet och inflytande? Exempelvis berättar många om översättningar de har gjort. 

Språklig tillgänglighet är en faktor som påverkar möjligheten att vara delaktig i samhällslivet 

men enbart språklig tillgänglighet ger inte minoriteter möjlighet att påverka beslut som berör 

dem. 

Enkätfrågan har preciserats med hjälp av förslag från samrådsrepresentanter och SLK, men 

hade ändå kunnat vara tydligare. Särskilt i sektor äldreomsorg är det naturligt att den svarande 

gissar att frågan handlar om den enskilda brukarens möjligheter att få information och 

kommunicera på sitt språk. Här svarar även någon med att berätta om arbetet med 

rättighetsbaserad och antidiskriminerande äldreomsorg. 

Under intervjuerna framgår att majoriteten av den dialog som minoriteterna har med 

Göteborgs Stad sker via samråden eller i annan kontakt med Stadsledningskontoret, 

kulturförvaltningen, social resursförvaltning och idrotts- och föreningsförvaltningen. Förutom 

detta förekommer samarbeten med enskilda enheter, exempelvis specifika skolor som bjuder 

in minoriteterna att informera eleverna eller samarbetar med minoriteter kring att förebygga 

extremism. Minoriteterna har även dialog med den institution under kulturförvaltningen som 

ansvarar för firandet av minoritetens högtidsdag. Det finns även förvaltningar som skickar 

tjänstepersoner till samrådsmöten, såsom kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningens 

Språkcentrum. 

Det bör påpekas att samrådsförfaranden innebär en stor arbetsbörda för samrådsrepresentanter 

och föreningar. Att alla stadsdelar och fackförvaltningar bedriver samråd är inte något att 

eftersträva. Däremot kan delaktighet i olika former bidra till goda samarbeten, relevanta 

insatser och att garantera minoriteternas rättighet att påverka beslut som rör dem. 

 

Enkätsvar 
Arbetar din förvaltning aktivt med de nationella minoriteternas delaktighet och inflytande? 

Om ja, på vilket sätt? 

Vet ej (Östra Göteborg, sektor utbildning) 

Genom tex. översättning av information, personal i alla sektorer med språkkunskaper etc. men 

även uppsökande verksamhet i äldreomsorgen eller förskolans verksamhet, mot vår finska 

minoritet. (Angered, sektor utbildning) 

Vet ej (Majorna-Linné, sektor utbildning) 

Vet ej (Askim-Frölunda-Högsbo, sektor utbildning) 

Nej (Lundby, sektor utbildning) 

Nej (Västra Hisingen, sektor utbildning) 
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Nej (Västra Göteborg, sektor utbildning) 

Nej (Örgryte-Härlanda, sektor utbildning) 

Genom biblioteken, vi lyfter handlingsplanen med medarbetare (Norra Hisingen, sektor 

utbildning) 

 

All info. på finska, finska äldreboendeenheter, genomförandeplaner på finska om man vill 

(Västra Hisingen, sektor äldreomsorg) 

Verksamheter arbetar för att synliggöra behov hos varje brukar för att säkerställa deras 

rättigheter. Äldreomsorg har upprättat en checklista utifrån samtliga diskrimineringsgrunder 

som användas vid upprättande av genomförandeplaner. (Östra Göteborg, sektor äldreomsorg) 

Nej (Centrum, sektor äldreomsorg) 

Föreläsningar på Mariaträffen (generationsöverskridande träffpunkt) och samarbete med 

kontaktperson för finska förvaltningsområdet. Översätter genomförandeplaner på det språk 

som önskas. (Majorna-Linné, sektor äldreomsorg) 

Nej (Lundby, sektor äldreomsorg) 

Gemensam processledare för finskt förvaltningsområde inom ÄO (Västra Göteborg, sektor 

äldreomsorg) 

Nej (Askim-Frölunda-Högsbo, sektor äldreomsorg) 

Följande har vi på finska: (Norra Hisingen, sektor äldreomsorg) 

- Processledare äldreomsorgen finska 

- En tidning som finns på finska gällande samhällsinformation om förskolan och 

äldreomsorgen.  

- Anhörigstöd (folder)  

- Ansökningsblankett för särskilt boende och ordinärt boende 

- Fixartjänst 

- Välkommen till hemtjänsten (folder) 

- Till dig som vill veta mer om rambeslut (folder) 

- Värdighetsgarantierna Äldreomsorg (folder) 

- Värdighetsgarantierna Hälso- och sjukvård (folder) 

- Volontärverksamhet 

 

Ja (Angered, sektor kultur) 

Vet ej (Askim-Frölunda-Högsbo, sektor kultur) 

Nej (Norra Hisingen, sektor kultur) 

Vi försöker hitta en kontaktperson inom respektive minoritet, för dialog om program mm.  I 

nuläget finns bara en kontakt etablerad, men vi jobbar vidare för att hitta fler. (Örgryte-

Härlanda, sektor kultur) 
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Det finns anställda med kompetens i minoritetsspråk (Östra Göteborg, sektor kultur) 

Nej (Västra Hisingen, sektor kultur)  

Vet ej (Centrum, sektor kultur) 

Nej (Västra Göteborg, sektor kultur) 

 

Via samråd där de möter förtroendevalda beslutsfattare, råden är med i arbetsgrupper inför 

remissvar, informationsutbyte, öppna samråd (SLK) 

Genom att delta i olika råd och andra sammanhang. Firande av nationella minoriteternas 

högtidsdagar planeras och arrangeras tillsammans med olika representanter från nationella 

minoritetsgrupperna. De nationella minoriteterna görs delaktiga vid framtagande av 

programverksamhet på kulturförvaltningens institutioner. Information om kulturstöd via 

goteborg.se ges på finska och romani arli. Kulturstödsansökningar kan tas emot på de 

nationella minoritetsspråken. (Kulturförvaltningen) 

Utifrån KoMs arbete med Romskt informations- och kunskapscenter. (KoM) 

Nej (IoFF) 

Vet ej (Utbildningsförvaltningen) 

Mailkommunikation om lokala handlingsplaner m.m. 

Utgående email till stadsdelar 
Hej, 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 finns ett uppdrag att Göteborgs Stads handlingsplan 

för nationella minoriteter ska utvärderas. Jag genomför utvärderingen på uppdrag av 

Stadsledningskontoret, avdelningen för mänskliga rättigheter, och skulle uppskatta hjälp att 

hitta relaterade beslut som har tagits i stadsdelen. 

Kommunfullmäktige antog Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor 2014-06-04 (Dnr 

1221/11) och Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-01 (Dnr 1033/13). 

Tanken med planerna är att relevanta nämnder och förvaltningar tar sig an målen och fattar 

beslut om insatser med stöd av de förslag som ges. Därför vill jag gärna ta reda på vilka beslut 

de här två planerna har lett till på stadsdelsnivå. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Anna Henriksson 

 

Utgående mail till fackförvaltningar 
Hej, 

I kommunfullmäktiges budget för 2018 finns ett uppdrag att Göteborgs Stads handlingsplan 

för nationella minoriteter ska utvärderas. Jag genomför utvärderingen på uppdrag av 
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Stadsledningskontoret, avdelningen för mänskliga rättigheter, och skulle uppskatta hjälp att 

hitta dokument med koppling till planerna. 

Kommunfullmäktige antog Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor 2014-06-04 (Dnr 

1221/11) och Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-01 (Dnr 1033/13). 

Tanken med planerna är att nämnder och förvaltningar tar sig an målen och fattar beslut om 

egna åtgärder med stöd av de förslag som ges. Därför vill jag gärna hitta dokument som kan 

ge en överblick över hur nämnden och förvaltningen arbetar med nationella minoritetsfrågor 

och hur handlingsplanerna har använts. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Anna Henriksson 

 

Svar från Lundby 
Lundby skickar ärendet till utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter, som bekräftar att 

inga nämndbeslut fattats om detta förutom remissvaren när planerna skapades. 

 

Hej Anna 

Jag skulle behöva lite mer information ang din förfrågan om typ av dokument som du söker 

efter till utvärderingen. På vilken nivå är det relevant? Är det beslut fattade av nämnden, 

socialt utskott, på handläggarnivå eller annat? 

Med vänlig hälsning, 

Sara Thornadtsson Chavarria 

Utvecklingsledare Mänskliga Rättigheter och Medborgardialog 

 

Hej Sara, 

I nuläget tänker jag främst på nämndbeslut - beslut på någorlunda övergripande nivå som har 

koppling till hur stadsdelen tar sig an handlingsplanerna. 

Hälsningar, 

Anna 

 

Hej igen Anna 

Inga nämndbeslut med koppling till de två handlingsplanerna har tagits sedan planerna antogs 

av kommunfullmäktige. 

Det som finns är protokoll och tu som gäller stadsdelens remissvar om du är intresserade av 

dessa. 
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Med vänlig hälsning, 

Sara Thornadtsson Chavarria 

Utvecklingsledare Mänskliga Rättigheter och Medborgardialog 

 

Svar från Norra Hisingen 
Norra Hisingen bifogar sin lokala handlingsplan för 2017. 

 

Hej Anna, 

Här på Norra Hisingen har vi utifrån stadens planer gjort en lokal handlingsplan som vi 

arbetar utifrån. Den revideras årligen men vi har inte lagt in ändringarna för 2018 än så jag 

skickar dig 2017 års plan. Vi har också en tvärsektoriell arbetsgrupp som koordinerar arbetet. 

Jag började jobba här i maj 2017 så vet inte på rak arm när de besluten fattades att göra på det 

här sättet, men kan försöka ta reda på det om du vill? 

 

Allt gott, 

Karolina 

 

Karolina Österblom 

Utvecklingsledare Mänskliga Rättigheter 

 

Svar från Västra Hisingen 
Västra Hisingen bifogar sina remissvar från handlingsplanernas remissrunda 2013, samt 

nämndprotokollen där remissvaren beslutades. 

 

Hej Anna! 

Tack för ditt mejl till Västra Hisingens stadsdelsförvaltning. Jag översänder begärda 

handlingar gällande de två beslut i ärendena som vi har tagit. Om det är fler handlingar du 

söker är du välkommen att höra av dig igen. 

Med vänlig hälsning 

Viktor 

GÖTEBORGS STAD 

Kanslienheten, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 
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Svar från Örgryte-Härlanda 
Hej 

Inte något som vi känner till i vår förvaltning. 

--------------------------------------  

Med vänliga hälsningar 

Barbro Bävermalm  

Registrator 

 

Svar från Östra Göteborg 
Östra Göteborg bifogar information om hur stadsdelen arbetar med handlingsplanernas mål. 

 

Hej Anna 

Vi har haft frågan uppe i förvaltningsledningen. 

Jag kan leverera information men inga beslutsunderlag. 

Översänder dessa. 

 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Svensson 

Utvecklingschef 

 

Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor 

Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, ge muntlig eller skriftlig kommunikation på 

aktuellt minoritetsspråk (slk i samarbete med sdf) 

Ja tolk bokas. Genomförandeplaner översätts vid önskemål (ÄOHS). 

Tolk används i alla verksamheter när så behövs. 

 

Göteborgs Stad ska, så långt det är möjligt, ge tillgång till äldreomsorg på nationellt 

minoritetsspråk (sdf i samarbete med slk) 

Vi kan inte garantera pga att det är få medarbetare som talar nationella minoritetsspråk 

(ÄOHS) 

 

Främjande av nationella minoriteters kultur och språk (sdf, kulturförv, IoFF) 
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Ja vi flaggar. Hälsofrämjande och förebyggande firar olika dagar och uppmärksammar 

(ÄOHS) 

Sektorerna lyfter fram språk och högtidsdagar.  

 

De nationella minoriteternas möjlighet till språkbruk ska öka (sdf, ubf, KoM) 

Det sker mer slumpmässigt (ÄOHS) 

Böcker och tidskrifter på minoritetsspråken finns på biblioteken.  

 

Göteborg som pilotkommun för romsk inkludering ska arbeta för hållbara strukturer för 

fortsatt arbete för inkludering av romer (sdf Ö Gbg) 

Det har skett satsningar men implementering och hållbarhetstanken är svårare (ÄOHS) 

I förskola/skolan finns två romska brobyggare anställda.  

Uppdraget romsk inkludering är avslutat sedan två år tillbaka och Ö Gbgs uppdrag likaså.   

 

Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge muntlig och skriftlig service på finska (sdf i 

samarbete med KoM och slk) 

Ja. Broschyrer finns och tolkar används. 

 

Göteborgs Stad ska ge tillgång till äldreomsorg på finska (sdf) 

Ja till viss del. Svårt att bara erbjuda finska idag. Det finns två äldreboendeenheter i Angered. 

 

Synligheten för och främjande av den sverigefinska minoritetens kultur och språk ska öka (sdf 

och ubf) 

Ja vid flaggdagar, böcker och tidskrifter på finska på stadsdelens tre bibliotek.  

 

Vid önskemål erbjuda barn plats i förskola där hela eller delar av förskoleverksamheten ges 

på finska (sdf) 

När önskemål finns kan det tillgodoses i annan stadsdel.  

 

Skydda och främja den sverigefinska minoritetens språk och kultur (sdf, kulturförvaltning i 

samarbete med slk) 

Ja i samarbete med processledare för finska minoriteter i Göteborg (gäller äldreomsorgen).  

Förskola och skola lyfter fram språk och kultur, har bokpåsar.  
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Svar från Konsument- och Medborgarservice 
Hej Anna! 

  

Jag får börja med att ursäkta att du fått vänta på svar från oss på Konsument- och 

medborgarservice, tyvärr kom ett sportlov i vägen vilket inte är en ursäkt men en förklaring. 

  

Efter vad jag förstår så är du egentligen ute efter dokument som beskriver hur vi arbetar och 

har tagit omhand de båda handlingsplanerna kring nationella minoritetsfrågor och finskt 

förvaltningsområde. Där måste jag göra dig besviken, vi har inga särskilda dokument som 

beskriver detta arbete. Däremot har jag skickat ut lite olika tentakler i vår förvaltning för att 

kunna ge dig ett någorlunda målande svar kring hur vi arbetar med de båda 

handlingsplanerna. För vi arbetar aktivt med handlingsplanerna utifrån deras olika mål. 

 

 

 

Handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor arbetar vi utifrån målen: 

• Informationen om nationella minoriteters rättigheter ska finnas tillgänglig. 

På goteborg.se finns information om nationella minoriteter och deras rättigheter. 

Informationen finns idag på svenska och på finska. Ett arbete har påbörjats för att hitta 

lösningar för att på ett bättre sätt kunna presentera information översatt till olika språk 

inklusive minoritetsspråken. Parallellt med detta ser förvaltningen över stadens behov och 

möjligheter att i högre utsträckning presentera information på andra språk än svenska. I det 

gemensamma kalendariet för Göteborgs Stad på goteborg.sefinns möjligheter att lägga in och 

märka upp aktiviteter som berör de nationella minoriteterna.  

  

• De nationella minoriteternas möjlighet till språkbruk ska öka. 

På förvaltningen finns Göteborgs Stads kontaktcenter som är ingång till vägledning och 

information om stadens tjänster. Kontaktcenter arbetar för att ha medarbetare som finns 

tillgängliga och som kan prata minoritetsspråken. I varje rekrytering av servicevägledare 

beskrivs det som meriterande att tala något av minoritetsspråken. För tillfället kan 

förvaltningen erbjuda möjlighet till finska och romani chib. Förvaltningen har inte sett en stor 

efterfrågan på minoritetsspråken men det finns möjlighet till vägledning och information 

muntligen på drygt 20 olika språk. Skriftlig information om vår verksamhet finns inom vissa 

områden på exempelvis finska, romani chib, engelska, somaliska och arabiska. 

  

För handlingsplanen för finskt förvaltningsområde arbetar vi utifrån följande mål:  

• Informationen om den sverigefinska minoritetens rättigheter ska finnas tillgänglig. 

På goteborg.se finns information på finska om minoritetens rättigheter. Men det finns 

betydligt mer information än den som utgår från att beskriva själva rättigheterna, såsom annan 

samhällsinformation. Förvaltningen har en finsktalande servicevägledare som fungerar som 

publiceringsansvarig för en de finska sidorna på goteborg.se. Skriftlig information om 

exempelvis förvaltningen överförmyndarverksamhet finns översatt till finska. Kontaktcenter 

är alltid bemannad med finsktalande servicevägledare. 

  

• Göteborgs Stad ska vid behov kunna ge muntlig och skriftlig service på finska. 

Se svaren ovan. 

 

http://goteborg.se/
http://goteborg.se/
http://goteborg.se/
http://goteborg.se/


41 
 

Svar från Kulturförvaltningen 
 

Hej, 

Detta är Anna Henriksson som utvärderar handlingsplanerna för nationella minoritetsfrågor 

och finskt förvaltningsområde. Tack för det utförliga enkätsvaret, mycket bra information! 

Jag har en följdfråga. Jag vet att kulturförvaltningen har haft en nämndbeslutad årlig 

aktivitetsplan för nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde. Använder ni 

fortfarande sådana, eller gör ni på ett annat sätt nu? 

Vänliga hälsningar, 

Anna 

 

Hej, 

Tack för din återkoppling. 

Kulturförvaltningen tar inte fram separata aktivitetsplaner utan arbetet med nationella 

minoritetsfrågor är integrerat i den årliga budget- och verksamhetsplaneringen. 

Med vänlig hälsning 

Maria Bursell 

Utredare 

 

Mail från Idrotts- och föreningsförvaltningen 
Hej! 

Jag har fått ärendet att jag ska svara på enkäten för Idrott och förening och behöver diskutera 

detta med våra olika avdelningar för att at reda om de arbetar aktivt med detta. Jag jobbar med 

bidragen och vi har just nu problem med vårt ansökningssystem och har därför inte hunnit 

sätta mig in i detta tidigare. Kan jag få två veckors uppskov med att svara på enkäten, så jag 

hinner ta upp det med medarbetare på våra olika avdelningar? 

Med vänliga hälsningar 

Julia Brunngård Haglund 

Konsulent 
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Göteborgs Stad, Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor

Del 1 

Inledning  

Detta är en handlingsplan för Göteborgs Stad 

romer, samer samt tornedalingar. Sverigefinnar, som är en av de fem erkända minoriteterna, 

omfattas inte av denna handlingsplan

Det finns istället en separat handlingsplan för detta. 

 

Handlingsplanen är framtagen tillsammans med

samråd med under 2013: Judiska församlingen i Göteborg, Kulturgruppen för resandefolket, Romska 

rådet i Göteborg, Sameföreninge

på den information och de behov som kommit fram i 

 
Arbetet med nationella minoriteter i Göteborgs Stad sker inom ramen för arbetet med mänskliga 

rättigheter. Mänskliga rättigheter är i sin tur grunden till stadens arbete och 

alla myndigheter. Handlingsplanen

nationella minoritetsfrågor och ska

 

Handlingsplanen består av två delar. Del 1 beskriver syftet med handlingsplanen och sätter upp 

stadengemensamma mål med tillhörande ansvarsställen. Del 2 innehåller bakgrundsinformation 

kring den genomförda behovskartläggningen samt den aktuella lagstiftningen om nationella 

minoriteter. Denna del kan vara bra att läsa för den som arbetar med frågorna. 

 
För att konkretisera de mål och 

konkreta insatser som bilaga. Insatserna har minoritetsgrupperna själva föreslagit

att staden uppfyller lagstiftningen. Bilagan kan därför vara en vägledning för handlingsplanens 

ansvariga nämnder och förvaltningar i sitt fortsatta arbete inom nationella minoritetsfrågor.

 

  

 

Göteborgs Stad, Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor 

är en handlingsplan för Göteborgs Stad som gäller de erkända nationella minoriteterna judar, 

romer, samer samt tornedalingar. Sverigefinnar, som är en av de fem erkända minoriteterna, 

omfattas inte av denna handlingsplan eftersom Göteborgs Stad är del av finskt 

handlingsplan för detta.  

tillsammans med de fem organisationer Stadsledningskontoret haft 

Judiska församlingen i Göteborg, Kulturgruppen för resandefolket, Romska 

rådet i Göteborg, Sameföreningen i Göteborg samt Tornedalingar i Göteborg. Den är alltså

på den information och de behov som kommit fram i dessa möten.  

Arbetet med nationella minoriteter i Göteborgs Stad sker inom ramen för arbetet med mänskliga 

ter är i sin tur grunden till stadens arbete och berör alla människor och 

Handlingsplanen är tänkt att fungera som ett första steg i 

ska kunna revideras vid behov.  

r av två delar. Del 1 beskriver syftet med handlingsplanen och sätter upp 

stadengemensamma mål med tillhörande ansvarsställen. Del 2 innehåller bakgrundsinformation 

kring den genomförda behovskartläggningen samt den aktuella lagstiftningen om nationella 

noriteter. Denna del kan vara bra att läsa för den som arbetar med frågorna.  

För att konkretisera de mål och etappmål som framkommer i handlingsplanen finns ett förslag på 

konkreta insatser som bilaga. Insatserna har minoritetsgrupperna själva föreslagit

att staden uppfyller lagstiftningen. Bilagan kan därför vara en vägledning för handlingsplanens 

ansvariga nämnder och förvaltningar i sitt fortsatta arbete inom nationella minoritetsfrågor.
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de erkända nationella minoriteterna judar, 

romer, samer samt tornedalingar. Sverigefinnar, som är en av de fem erkända minoriteterna, 

finskt förvaltningsområde. 

de fem organisationer Stadsledningskontoret haft 

Judiska församlingen i Göteborg, Kulturgruppen för resandefolket, Romska 

Den är alltså baserad 

Arbetet med nationella minoriteter i Göteborgs Stad sker inom ramen för arbetet med mänskliga 

berör alla människor och 

är tänkt att fungera som ett första steg i stadens arbete med 

r av två delar. Del 1 beskriver syftet med handlingsplanen och sätter upp 

stadengemensamma mål med tillhörande ansvarsställen. Del 2 innehåller bakgrundsinformation 

kring den genomförda behovskartläggningen samt den aktuella lagstiftningen om nationella 

 

som framkommer i handlingsplanen finns ett förslag på 

konkreta insatser som bilaga. Insatserna har minoritetsgrupperna själva föreslagit för att de ska anse 

att staden uppfyller lagstiftningen. Bilagan kan därför vara en vägledning för handlingsplanens 

ansvariga nämnder och förvaltningar i sitt fortsatta arbete inom nationella minoritetsfrågor. 



 
 

Göteborgs Stad, Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor

Göteborgs Stads uppdrag

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011

handlingsplan för arbetet med de nationella minoritetsfrågorna. En handlingsplan kan på ett tydligt 

sätt visa att ansvaret för minoritetsspråkens fortlevnad 

kommunstyrelsen rekommenderar att stadsledningskontoret 
företrädare för de nationella minoriteterna.

Syftet med handlingsplanen

Syftet med handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor är 

frågorna samt att säkerställa att 

som i sin tur fastställer de natione

Göteborgs Stads arbete med att upprätthålla de nationella minoriteternas rättigheter ska präglas av 

dialog, samråd och långsiktighet.

nationella minoriteterna, ska kunna revideras i samråd med dessa och ska ut

arbete med de mänskliga rättigheterna.

 
Staden ska skydda de nationella minoriteternas rättigheter och 

kultur och språk. Handlingsplanen 

fokus på barn. Handlingsplanen ska säkerställa

inflytande i frågor och beslut som berör dem

långsiktigt kan konkretisera den nationella minoritetspolit

 

För att kunna säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter i Göteborg krävs en inventering av 

hur de nationella minoriteterna uppfattar att situationen ser ut idag. Sedan kan rättigheterna 

omsättas i faktiska insatser efter de behov minorit

en behovskartläggning gjorts tillsammans med företrädare för de nationella minoriteterna i Göteborg 
(se sidan 10) och ett förslag till konkreta insatser tagits fram (se bilagan).

 

Denna handlingsplan föreslår att ansvariga förvaltningar gör en inventering av sitt eget arbete och 

utifrån denna handlingsplan upprättar egna formulerade mål och aktiviteter för att säkerställa de 

nationella minoriteternas rättigheter. Tanken med handlingsplanen är alltså at

ett ramverk för verksamheter: de övergripande målen för Göteborg återfinns i denna handlingsplan 

medan konkretiseringen av målen sker på verksamhetsnivå (se bilagan för förslag till konkreta 

insatser). 

 

Göteborgs Stad, Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor 

Stads uppdrag 

i juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utarbeta en 

handlingsplan för arbetet med de nationella minoritetsfrågorna. En handlingsplan kan på ett tydligt 

sätt visa att ansvaret för minoritetsspråkens fortlevnad ligger hos hela

kommunstyrelsen rekommenderar att stadsledningskontoret ska ha en löpande dialog med 
företrädare för de nationella minoriteterna. 

Syftet med handlingsplanen 
Syftet med handlingsplanen för nationella minoritetsfrågor är att skapa tydlighet i ansvaret för 

säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning 

fastställer de nationella minoriteternas rättigheter. Särkilt fokus ska ligga på barn. 

s arbete med att upprätthålla de nationella minoriteternas rättigheter ska präglas av 

alog, samråd och långsiktighet. Handlingsplanen är framtagen i samråd med 

, ska kunna revideras i samråd med dessa och ska utgöra en del av stadens 

arbete med de mänskliga rättigheterna. 

de nationella minoriteternas rättigheter och främja deras möjligheter att utveckla 

andlingsplanen för fram de nationella minoritetsgruppernas behov

fokus på barn. Handlingsplanen ska säkerställa att de nationella minoriteterna ges möjlighet till 

rågor och beslut som berör dem samt att de i samråd med staden fortlöpande och 

konkretisera den nationella minoritetspolitiken.  

För att kunna säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter i Göteborg krävs en inventering av 

hur de nationella minoriteterna uppfattar att situationen ser ut idag. Sedan kan rättigheterna 

omsättas i faktiska insatser efter de behov minoriteterna själva har framfört. För att uppnå detta har 

en behovskartläggning gjorts tillsammans med företrädare för de nationella minoriteterna i Göteborg 
och ett förslag till konkreta insatser tagits fram (se bilagan). 

föreslår att ansvariga förvaltningar gör en inventering av sitt eget arbete och 

utifrån denna handlingsplan upprättar egna formulerade mål och aktiviteter för att säkerställa de 

nationella minoriteternas rättigheter. Tanken med handlingsplanen är alltså att den ska fungera som 

ett ramverk för verksamheter: de övergripande målen för Göteborg återfinns i denna handlingsplan 

medan konkretiseringen av målen sker på verksamhetsnivå (se bilagan för förslag till konkreta 
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Handlingsplanen är framtagen i samråd med företrädare för de 
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deras möjligheter att utveckla 

gruppernas behov, med särskilt 

att de nationella minoriteterna ges möjlighet till 

t att de i samråd med staden fortlöpande och 

För att kunna säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter i Göteborg krävs en inventering av 

hur de nationella minoriteterna uppfattar att situationen ser ut idag. Sedan kan rättigheterna 

För att uppnå detta har 

en behovskartläggning gjorts tillsammans med företrädare för de nationella minoriteterna i Göteborg 

föreslår att ansvariga förvaltningar gör en inventering av sitt eget arbete och 

utifrån denna handlingsplan upprättar egna formulerade mål och aktiviteter för att säkerställa de 

t den ska fungera som 

ett ramverk för verksamheter: de övergripande målen för Göteborg återfinns i denna handlingsplan 

medan konkretiseringen av målen sker på verksamhetsnivå (se bilagan för förslag till konkreta 
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Insatser och uppföljning

Under 2013 gjordes en behovskartläggning där de nationella minoritetsorganisationerna tog fram 

förslag till konkreta insatser som de anser att det finns behov av i Göteborg. Utifrån dessa insatser 

har etappmål satts upp i tabellen nedan och kopplats till

ett eller flera ansvarsställen inom stadens organisation. Etappmålen har i sin tur kopplats till 

övergripande mål från kommunfullmäktiges budgetinriktningar. 
 
Tanken med handlingsplanen är att varje relevant förvaltn

konkreta insatser i bilagan som minoritetsorganisationerna tagit fram. 

det ordinarie uppföljningsarbetet men också i samarbete med stadsledningskontoret.

sker då staden rapporterar till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget en gång om året vilka har 

uppföljningsansvar av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 

Tabellen nedan ska kunna revideras 

Detta sker i samrådsmöte med stadsledningskontoret, aktuellt ansvarsställe och ansvariga 

kommunalråd. Kommunstyrelsen beslutar om handlingsplanen medan ansvariga nämnder och 
förvaltningar beslutar kring de föreslagna insatserna i bilagan. Detta bör ske i samråd med

minoritetsgrupperna. Huvudsakligen ska arbetet med nationella minoriteter, precis som med andra 

samhällsgrupper, behandlas inom ordinarie rutiner och därmed ingå i ordinarie budgetarbete

 

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

 

 

 

 

 
 

I koppling till detta ansvarar Stadsledningskontoret som samordnande funktion

1. Två gånger per år bjuda in

för kommunstyrelsen deltar samt tjänstemän från relevanta verksamheter och 

Detta i syfte att på ett systematiskt sätt ta in synpunkter och ge tillfälle för staden och 

minoritetsgrupperna att utbyta erfarenheter och behov av samarbete kring det fortlöpande 

arbetet. 

2. En gång om året bjuda in till ett öppet möte för nationella minoriteter där den som ö

välkommen att delta, föreningsaktiv eller ej.

3. Fortlöpande ta emot samtal eller besök av de minoritetsorganisationer som är 
representerade vid samrådsmötena eller andra representanter för minoritetsgrupperna som 

söker kontakt. På så sätt kartläggs 

önskar samverka med staden för att lösa.

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 

inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 

representanter för minoriteterna i sådana frågor.
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Insatser och uppföljning 

2013 gjordes en behovskartläggning där de nationella minoritetsorganisationerna tog fram 

förslag till konkreta insatser som de anser att det finns behov av i Göteborg. Utifrån dessa insatser 

har etappmål satts upp i tabellen nedan och kopplats till lagstiftningen. Varje etappmål har tilldelats 

ett eller flera ansvarsställen inom stadens organisation. Etappmålen har i sin tur kopplats till 

övergripande mål från kommunfullmäktiges budgetinriktningar.  

Tanken med handlingsplanen är att varje relevant förvaltning tar sig an tabellen nedan och de 

konkreta insatser i bilagan som minoritetsorganisationerna tagit fram. Uppföljning sker både genom 

det ordinarie uppföljningsarbetet men också i samarbete med stadsledningskontoret.

till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget en gång om året vilka har 

uppföljningsansvar av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Tabellen nedan ska kunna revideras vid behov av minoritetsgrupperna i samråd med Göteborgs Stad. 

r i samrådsmöte med stadsledningskontoret, aktuellt ansvarsställe och ansvariga 

kommunalråd. Kommunstyrelsen beslutar om handlingsplanen medan ansvariga nämnder och 
de föreslagna insatserna i bilagan. Detta bör ske i samråd med

Huvudsakligen ska arbetet med nationella minoriteter, precis som med andra 

behandlas inom ordinarie rutiner och därmed ingå i ordinarie budgetarbete

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk står följande.  

Stadsledningskontoret som samordnande funktion för att

a in de nationella minoriteterna till samrådsmöte där representanter 

för kommunstyrelsen deltar samt tjänstemän från relevanta verksamheter och 

å ett systematiskt sätt ta in synpunkter och ge tillfälle för staden och 

minoritetsgrupperna att utbyta erfarenheter och behov av samarbete kring det fortlöpande 

En gång om året bjuda in till ett öppet möte för nationella minoriteter där den som ö

välkommen att delta, föreningsaktiv eller ej. 

emot samtal eller besök av de minoritetsorganisationer som är 
representerade vid samrådsmötena eller andra representanter för minoritetsgrupperna som 

söker kontakt. På så sätt kartläggs fortlöpande behov som minoriteterna har och som de 

önskar samverka med staden för att lösa. 

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 

inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 

representanter för minoriteterna i sådana frågor. 
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2013 gjordes en behovskartläggning där de nationella minoritetsorganisationerna tog fram 

förslag till konkreta insatser som de anser att det finns behov av i Göteborg. Utifrån dessa insatser 

tningen. Varje etappmål har tilldelats 

ett eller flera ansvarsställen inom stadens organisation. Etappmålen har i sin tur kopplats till 

ing tar sig an tabellen nedan och de 

Uppföljning sker både genom 

det ordinarie uppföljningsarbetet men också i samarbete med stadsledningskontoret. Det senare 

till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget en gång om året vilka har 

av minoritetsgrupperna i samråd med Göteborgs Stad. 

r i samrådsmöte med stadsledningskontoret, aktuellt ansvarsställe och ansvariga 

kommunalråd. Kommunstyrelsen beslutar om handlingsplanen medan ansvariga nämnder och 
de föreslagna insatserna i bilagan. Detta bör ske i samråd med 

Huvudsakligen ska arbetet med nationella minoriteter, precis som med andra 

behandlas inom ordinarie rutiner och därmed ingå i ordinarie budgetarbete. 

för att: 

de nationella minoriteterna till samrådsmöte där representanter 

för kommunstyrelsen deltar samt tjänstemän från relevanta verksamheter och förvaltningar. 

å ett systematiskt sätt ta in synpunkter och ge tillfälle för staden och 

minoritetsgrupperna att utbyta erfarenheter och behov av samarbete kring det fortlöpande 

En gång om året bjuda in till ett öppet möte för nationella minoriteter där den som önskar är 

emot samtal eller besök av de minoritetsorganisationer som är 
representerade vid samrådsmötena eller andra representanter för minoritetsgrupperna som 

fortlöpande behov som minoriteterna har och som de 

 

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 

inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
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Mål och ansvar 

Övergripande mål enligt inriktning i kommunfullmäktiges budget

Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas genom att

1. Invånarna ska ges ökad kunskap om sina rättigheter 

2. Stadens verksamheter ska bli mer lyhörda för medborgarnas rättigheter

3. Främja de målsättningar som återfinns i ramkonventionen om skydd för de nationella 

minoriteterna och den europeiska stadgan om landsdels

Etappmål för ökad synlighet 
Koppling till lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Informationen om nationella 
minoriteters rättigheter ska 
finnas tillgänglig. 

 

3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på 

lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om 

deras rättigheter enligt denna lag.

Göteborgs Stad ska, så långt det 
är möjligt, ge muntlig eller 
skriftlig kommunikation på 
aktuellt nationellt 
minoritetsspråk. 

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskild rätt att 

använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter i 

förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är 

part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 

handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket.

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns 

tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli 

respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 

med myndigheten. 

inriktning i kommunfullmäktiges budget    

Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas genom att 

Stadens verksamheter ska bli mer lyhörda för medborgarnas rättigheter 

målsättningar som återfinns i ramkonventionen om skydd för de nationella 

minoriteterna och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. 

  

om nationella minoriteter och 
Ansvarsställe 

Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på 

lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om 

deras rättigheter enligt denna lag. 

Ansvar: Nämnden för konsument- och medborgarservice i samarbete med 

stadsledningskontoret. 

Utanför ett förvaltningsområde har enskild rätt att 

använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

liga och skriftliga kontakter i 

örvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är 

part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 

handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns 

tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli 

respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 

Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med 

förvaltningar 
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och medborgarservice i samarbete med 

Stadsledningskontoret i samarbete med stadsdelsnämnder och relevanta 
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Göteborgs Stad ska, så långt det 
är möjligt, ge tillgång till 
äldreomsorg på nationellt 
minoritetsspråk. 

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den 

som begär det möjlighet att få hela eller delar av den 

service och omvårdnad som erbjuds

äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli 

respektive samiska. Detsamma gäller k

förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till 

personal som är kunnig i språket.

De nationella minoriteterna ska 
uppmärksammas och fördomar 
ska förebyggas. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt 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.  

Synligheten för de nationella 
minoriteternas kultur ska öka. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt 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. 

Främjande av nationella 
minoriteters kultur och språk. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt 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. 

En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den 

möjlighet att få hela eller delar av den 

omvårdnad som erbjuds inom ramen för 

äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli 

ektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett 

förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till 

personal som är kunnig i språket. 

Ansvar: Stadsdelsnämnder i samarbete med stadsledningskontoret

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

för att skydda och främja de nationella 

Det allmänna ska även i övrigt 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 

Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med 

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

för att skydda och främja de nationella 

allmänna ska även i övrigt 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 

Ansvar: Kulturnämnden i samarbete med stadsledningskontoret

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

för att skydda och främja de nationella 

övrigt 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 

  

Ansvar: Stadsdelsnämnder, kulturnämnden
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nder i samarbete med stadsledningskontoret 

t i samarbete med utbildningsnämnden 

samarbete med stadsledningskontoret 

ulturnämnden och idrotts- & föreningsnämnden 
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De nationella minoriteternas 
möjlighet till språkbruk ska öka. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 

kultur i Sverige. Barns utveckling av en

och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas

särskilt  
9 § Utanför ett förvaltningsområde har enski

använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters

i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare

ärendet kan handläggas av personal som behärskar 

minoritetsspråket. 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns 

tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli 

respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 

med myndigheten. 

Göteborg som pilotkommun för 
romsk inkludering ska arbeta 
fram hållbara strukturer för 
fortsatt arbete för inkludering 
av romer. 

Den nationella strategin för romsk inkludering, även 

kopplad till internationella mänskliga rättighetslagar.

 

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett 

för att skydda och främja de nationella 

övrigt främja de nationella 

att behålla och utveckla sin 

kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet 

och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas 

Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att 

meänkieli respektive samiska vid muntliga 

örvaltningsmyndigheters ärenden 

i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om 

ärendet kan handläggas av personal som behärskar 

Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns 

tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli 

respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 

Ansvar: Stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden

medborgarservice 

Den nationella strategin för romsk inkludering, även 

internationella mänskliga rättighetslagar. 
Ansvar: SDN Östra Göteborg 
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tbildningsnämnden samt nämnden för konsument- och 
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Del 2 
 

De nationella minoriteterna

Nationellt  

Varje enskild individ avgör själv om 

anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder minoriteterna. Tillhörigheten baseras 

självidentifikation. En individ kan känna tillhörighet till flera minoriteter. Något tvång för 

ingå i en minoritet finns inte. Enligt 

varken nationellt eller kommunalt.

 
2011 genomförde Hugo Valentin

uppdrag av konstitutionsutskottet. Här konstaterar man att det finns brist på studier av minoriteterna. 

Kulturen ”...spelar roll för bevarandet av både språk och kulturell identitet” 

om vissa minoriteter men studier om

sverigefinnar och tornedalingar är 

många gånger på intolerans.  

 

Enligt översikten är ”...språkvården central och borde 

ett sätt som möter de nya behoven som aktualiserats i samhället.” (s. 114) Man poängterar även att 
 

För att Sverige ska kunna uppfylla sina minoritetspolitiska åtaganden enligt Europarådets konventio

och den nationella minoritetslagstiftningen behövs ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att 

synliggöra och stärka de nationella minoriteterna samt bevara och utveckla deras språk och kulturer i 

Sverige. Studierna visar med all tydlighet att det f

minoritetsspråken bland minoriteterna själva, trots att överföringen av språket mellan generationerna 

på många håll har upphört. (s. 114)

Göteborg 

Personer tillhörande de fem erkända minoriteterna finns i Göteborg. Det är inte möjligt att avgöra hur 

många individer dessa minoriteter utgörs av. Alla 

föreningslivet. Göteborgs Stad har, inför framtagandet av denna handlingsplan, ar

organisationer som representerar olika nationella minoriteter: J
Kulturgruppen för resandefolket

Tornedalingar i Göteborg. Dessa föreningar beskriver sin 

Judar. Judiska församlingen 

kulturellt och religiöst liv i Göteborg
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De nationella minoriteterna 

Varje enskild individ avgör själv om personen anser sig tillhöra en nationell minoritet eller vill göra 

anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder minoriteterna. Tillhörigheten baseras 

självidentifikation. En individ kan känna tillhörighet till flera minoriteter. Något tvång för 

ingå i en minoritet finns inte. Enligt svensk lag får ingen registrering av tillhörighet till minoriteterna ske 

varken nationellt eller kommunalt. 

2011 genomförde Hugo Valentin-centret i Uppsala en kunskapsöversikt om nationella minoriteter på

uppdrag av konstitutionsutskottet. Här konstaterar man att det finns brist på studier av minoriteterna. 

Kulturen ”...spelar roll för bevarandet av både språk och kulturell identitet” (s. 107). N

men studier om tornedalingar och resanderomer saknas. När det gäller samer, 

sverigefinnar och tornedalingar är de ofta kopplade till kultur och språk. I romers och judars fall är fokus 

språkvården central och borde finansieras i tillräcklig grad för att kunna arbeta på 

ett sätt som möter de nya behoven som aktualiserats i samhället.” (s. 114) Man poängterar även att 

För att Sverige ska kunna uppfylla sina minoritetspolitiska åtaganden enligt Europarådets konventio

och den nationella minoritetslagstiftningen behövs ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att 

synliggöra och stärka de nationella minoriteterna samt bevara och utveckla deras språk och kulturer i 

Sverige. Studierna visar med all tydlighet att det finns ett växande intresse för de nationella 

minoritetsspråken bland minoriteterna själva, trots att överföringen av språket mellan generationerna 

på många håll har upphört. (s. 114) 

erkända minoriteterna finns i Göteborg. Det är inte möjligt att avgöra hur 

många individer dessa minoriteter utgörs av. Alla nationella minoriteter finns repre

föreningslivet. Göteborgs Stad har, inför framtagandet av denna handlingsplan, ar

organisationer som representerar olika nationella minoriteter: Judiska församling
folket, Romska rådet i Göteborg, Sameföreningen i Göteborg samt

Dessa föreningar beskriver sin minoritet på följande vis:

är den dominerande organisatören av judiskt socialt, traditionellt, 

kulturellt och religiöst liv i Göteborg som tar hand om sina medlemmar ”från vagga till grav”
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anser sig tillhöra en nationell minoritet eller vill göra 

anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder minoriteterna. Tillhörigheten baseras alltså på 

självidentifikation. En individ kan känna tillhörighet till flera minoriteter. Något tvång för personen att 

får ingen registrering av tillhörighet till minoriteterna ske 

centret i Uppsala en kunskapsöversikt om nationella minoriteter på 

uppdrag av konstitutionsutskottet. Här konstaterar man att det finns brist på studier av minoriteterna. 

(s. 107). Några studier finns 

tornedalingar och resanderomer saknas. När det gäller samer, 

romers och judars fall är fokus 

finansieras i tillräcklig grad för att kunna arbeta på 

ett sätt som möter de nya behoven som aktualiserats i samhället.” (s. 114) Man poängterar även att   

För att Sverige ska kunna uppfylla sina minoritetspolitiska åtaganden enligt Europarådets konventioner 

och den nationella minoritetslagstiftningen behövs ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att 

synliggöra och stärka de nationella minoriteterna samt bevara och utveckla deras språk och kulturer i 

inns ett växande intresse för de nationella 

minoritetsspråken bland minoriteterna själva, trots att överföringen av språket mellan generationerna 

erkända minoriteterna finns i Göteborg. Det är inte möjligt att avgöra hur 

finns representerade inom 

föreningslivet. Göteborgs Stad har, inför framtagandet av denna handlingsplan, arbetat med fem 

församlingen i Göteborg, 
Sameföreningen i Göteborg samt 

minoritet på följande vis: 

är den dominerande organisatören av judiskt socialt, traditionellt, 

som tar hand om sina medlemmar ”från vagga till grav”. Det 
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gemensamma språket i församlingen är svenska. Gudstjänstspråket är hebreiska till skillnad från jiddisch 

som är det erkända nationella minoritetsspråket. 

Romer. Minoriteten består av flera olika kulturella grupper med skilda behov. I Göteborg lever romer 

under beteckningar som kelderara, lovara, arli, gurbeti, tjurara, kaale, rumungri, machvaia och ashkalije. 

Som del av den romska minoriteten erkände riksdagen även de resande eller resandefolket. Det erkända 

minoritetsspråket benämns romani chib. Med den b

språkvarieteterna skiljer sig mycket åt. Alla varieteter inom romani chib utgör erkänt minoritetsspråk. 

Samer. Förutom som nationell minoritet är samerna också erkända 

exempel nord-, lule- och sydsamer samt norska och finska samer. Det erkända minoritetsspråket heter 

samiska. Samiskan brukar delas upp i bland annat syd

Tornedalingar. De som härstammar från den del av Tornedalen som ligger i Norrbotten

vanligen tornionlaaksolaiset, medan de som härstammar från Lappland ofta kallar sig lantalaiset. Vissa 

kallar sig kväner. Tornedalingarna har som modersmål meänkieli, ett språk som har flera varieteter och 

ibland också kallas tornedalsfinska oc

meänkieli.  

Behovskartläggning

Stadsledningskontoret har haft samrådsmöten med representanter 

minoritetsorganisationer för att forma 

samrådet uppdelad enligt önskemål från minoriteten till tv

fem organisationer från minoritetsgupperna judar, resande, romer, samer

genom att:  

 

• Stadsledningskontoret har gjort en kartläggning av minoritetsgruppernas
tillsammans med representanter för minoritetsgrupperna där man gemensamt 

fram till nedan prioriterade områden 

• Stadsledningskontoret har omb

synpunkter på hela handlin

 

 

Under samrådsmötena med stadsledningskontoret

insatser som de anser behövs för att staden sk
nationella minoriteterna om deras 

behålla och utveckla sin kultur, särskilt minoritetsspråket och

3. Samråda med representanter för mino

 

Nedan följer en kortfattad resumé av varje minoritetsgrupps uttryckta behov i januari 2013 

återigen stämts av i maj 2014. 
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gemensamma språket i församlingen är svenska. Gudstjänstspråket är hebreiska till skillnad från jiddisch 

som är det erkända nationella minoritetsspråket.  

Minoriteten består av flera olika kulturella grupper med skilda behov. I Göteborg lever romer 

under beteckningar som kelderara, lovara, arli, gurbeti, tjurara, kaale, rumungri, machvaia och ashkalije. 

Som del av den romska minoriteten erkände riksdagen även de resande eller resandefolket. Det erkända 

minoritetsspråket benämns romani chib. Med den beteckningen avses en språkfamilj där de ingående 

språkvarieteterna skiljer sig mycket åt. Alla varieteter inom romani chib utgör erkänt minoritetsspråk. 

örutom som nationell minoritet är samerna också erkända som urfolk. I Göteborg bor till 

och sydsamer samt norska och finska samer. Det erkända minoritetsspråket heter 

Samiskan brukar delas upp i bland annat syd-, lule- och nordsamiska.  

De som härstammar från den del av Tornedalen som ligger i Norrbotten

vanligen tornionlaaksolaiset, medan de som härstammar från Lappland ofta kallar sig lantalaiset. Vissa 

kallar sig kväner. Tornedalingarna har som modersmål meänkieli, ett språk som har flera varieteter och 

ibland också kallas tornedalsfinska och kylänsuomi (byfinska). Det erkända minoritetsspråket heter 

Behovskartläggning 

har haft samrådsmöten med representanter 

för att forma denna handlingsplan. Den nationella minoriteten

enligt önskemål från minoriteten till två grupper, romer och resande

minoritetsgupperna judar, resande, romer, samer samt tornedalingar har skett 

har gjort en kartläggning av minoritetsgruppernas
tillsammans med representanter för minoritetsgrupperna där man gemensamt 

nedan prioriterade områden och konkreta insatser i bilagan.  

Stadsledningskontoret har ombett representanter för de fem minoritetsorganisationerna

synpunkter på hela handlingsplanen, inklusive upplägg, text och förslag till vidare arbete. 

stadsledningskontoret har minoritetsgrupperna 

anser behövs för att staden ska uppfylla lagens tre målområden: 1. I
nationella minoriteterna om deras rättigheter. 2. Främja de nationella minoriteternas möjlighet

behålla och utveckla sin kultur, särskilt minoritetsspråket och barns utveckling av en kulturell identitet

amråda med representanter för minoriteterna i frågor som berör dessa. 

Nedan följer en kortfattad resumé av varje minoritetsgrupps uttryckta behov i januari 2013 
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gemensamma språket i församlingen är svenska. Gudstjänstspråket är hebreiska till skillnad från jiddisch 

Minoriteten består av flera olika kulturella grupper med skilda behov. I Göteborg lever romer 

under beteckningar som kelderara, lovara, arli, gurbeti, tjurara, kaale, rumungri, machvaia och ashkalije. 

Som del av den romska minoriteten erkände riksdagen även de resande eller resandefolket. Det erkända 

eteckningen avses en språkfamilj där de ingående 

språkvarieteterna skiljer sig mycket åt. Alla varieteter inom romani chib utgör erkänt minoritetsspråk.  

urfolk. I Göteborg bor till 

och sydsamer samt norska och finska samer. Det erkända minoritetsspråket heter 

De som härstammar från den del av Tornedalen som ligger i Norrbotten kallar sig 

vanligen tornionlaaksolaiset, medan de som härstammar från Lappland ofta kallar sig lantalaiset. Vissa 

kallar sig kväner. Tornedalingarna har som modersmål meänkieli, ett språk som har flera varieteter och 

h kylänsuomi (byfinska). Det erkända minoritetsspråket heter 

har haft samrådsmöten med representanter för nationella 

denna handlingsplan. Den nationella minoriteten romer är i 

å grupper, romer och resande. Samråd med 

samt tornedalingar har skett 

har gjort en kartläggning av minoritetsgruppernas upplevelse av behov 
tillsammans med representanter för minoritetsgrupperna där man gemensamt även kommit 

r för de fem minoritetsorganisationerna att ha 

och förslag till vidare arbete.  

har minoritetsgrupperna fört fram de behov av 

a uppfylla lagens tre målområden: 1. Informera de 
rämja de nationella minoriteternas möjligheter att 

barns utveckling av en kulturell identitet. 

Nedan följer en kortfattad resumé av varje minoritetsgrupps uttryckta behov i januari 2013 och som 
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Judar. Viktigt att förebygga fördomar 

I och med lagen om nationella minoriteter har 

minoriteterna, deras historia, kultur, traditioner och

församlingen i Göteborg som anordnar utbildningar och visningar av synagogan. Detta leder till ökade 

utgifter för församlingen. Judiska församlingen har större behov av att medlemmarna kan hebreiska än 

jiddisch i Göteborg. 

 

Resande. Kulturgruppen för resandefolket understryker synliggörandet som en del i erkännandet av 

de resande. Information om de resande behöver nå ut till majoritetssamhället och integreras i skolan. 

Det finns inte tillräckligt med informations

att ingen modersmålsundervisning erbjuds elever som identifierar sig som resande. Det finns behov av 

språkrevitalisering.  

 
Romer. Romska rådet i Göteborg uttrycker behov av synliggörande av minori

majoritetssamhället för att förebygga fördomar. Detta kan bidra till att skapa acceptans för romer i 

samhället, på bostadsmarknaden och i arbetslivet. Utbildning, hälsa och arbete tillsammans med bostad 

inklusive bostadsmiljö är de största områdena där insatsbehoven finns för romer i Göteborg. Även 

kulturfrämjande aktiviteter är av vikt för rådet. 

 

Samer. Det största behovet som Sameföreningen i Göteborg framför handlar om synliggörandet av 

minoriteten och information om 

språk och nya former för att hitta språklärare anses angeläget. Ett behov av äldreomsorg på samiska 

språk finns samt främjande insatser för samisk kultur, både för personer inom de e

majoritetssamhället. 

 

Tornedalingar. Då föreningen Tornedalingar i Göteborg är ganska ny har man svårt att uttrycka behov 

och anser sig ej kunna tala för alla tornedalingar i Göteborg. Det

synliggörandet av minoriteten samt språkrevitalisering av meänkieli. Nya sätt att hitta språklärare och 
önskemål om inventering av stadens medarbetare som talar språket uttrycks.

Från erkännande till egenmakt

Erkännandet – synliggörande

Synliggörande är det område som alla minoriteter prioriterat vid samråd med stadsledningskontoret. 

Synliggörandet är en form av erkännande att de nationella minoriteterna finns och är en del av 

Göteborg och samhället i stort. Minoriteterna i 

tillräcklig kunskap om eller förståelse för minoritetsgruppernas historia, kultur, språk och religion. För 

att minska fördomar, för att öka förståelse och för att förebygga kränkningar är medvetenhet och 

kunskap om minoriteterna några av de viktigaste faktorerna, enligt minoriteterna själva.

behöver fokusera på synliggörande för att minoritetsgrupperna ska ges lika förutsättningar som 
majoritetsbefolkningen. 
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förebygga fördomar genom information tillsammans med kulturfrämjande aktiviteter.

lagen om nationella minoriteter har skolorna fått i uppdrag att undervisa om de nationella 

minoriteterna, deras historia, kultur, traditioner och religion. Detta har ökat trycket 

som anordnar utbildningar och visningar av synagogan. Detta leder till ökade 

utgifter för församlingen. Judiska församlingen har större behov av att medlemmarna kan hebreiska än 

Kulturgruppen för resandefolket understryker synliggörandet som en del i erkännandet av 

de resande. Information om de resande behöver nå ut till majoritetssamhället och integreras i skolan. 

Det finns inte tillräckligt med informationsmaterial om resandekulturen. Kulturgruppen är missnöjd med 

att ingen modersmålsundervisning erbjuds elever som identifierar sig som resande. Det finns behov av 

Romska rådet i Göteborg uttrycker behov av synliggörande av minoriteten och information till 

majoritetssamhället för att förebygga fördomar. Detta kan bidra till att skapa acceptans för romer i 

samhället, på bostadsmarknaden och i arbetslivet. Utbildning, hälsa och arbete tillsammans med bostad 

de största områdena där insatsbehoven finns för romer i Göteborg. Även 

kulturfrämjande aktiviteter är av vikt för rådet.  

Det största behovet som Sameföreningen i Göteborg framför handlar om synliggörandet av 

minoriteten och information om minoriteten till majoritetssamhället. Revitaliseringsinsatser för samiska 

språk och nya former för att hitta språklärare anses angeläget. Ett behov av äldreomsorg på samiska 

språk finns samt främjande insatser för samisk kultur, både för personer inom de e

Då föreningen Tornedalingar i Göteborg är ganska ny har man svårt att uttrycka behov 

och anser sig ej kunna tala för alla tornedalingar i Göteborg. Det föreningen ser som mest akut är 

synliggörandet av minoriteten samt språkrevitalisering av meänkieli. Nya sätt att hitta språklärare och 
önskemål om inventering av stadens medarbetare som talar språket uttrycks. 

till egenmakt 

synliggörande 

Synliggörande är det område som alla minoriteter prioriterat vid samråd med stadsledningskontoret. 

Synliggörandet är en form av erkännande att de nationella minoriteterna finns och är en del av 

Göteborg och samhället i stort. Minoriteterna i Göteborg uttalar att majoritetssamhället inte har 

tillräcklig kunskap om eller förståelse för minoritetsgruppernas historia, kultur, språk och religion. För 

att minska fördomar, för att öka förståelse och för att förebygga kränkningar är medvetenhet och 

nskap om minoriteterna några av de viktigaste faktorerna, enligt minoriteterna själva.

behöver fokusera på synliggörande för att minoritetsgrupperna ska ges lika förutsättningar som 
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tillsammans med kulturfrämjande aktiviteter. 

skolorna fått i uppdrag att undervisa om de nationella 

Detta har ökat trycket på judiska 

som anordnar utbildningar och visningar av synagogan. Detta leder till ökade 

utgifter för församlingen. Judiska församlingen har större behov av att medlemmarna kan hebreiska än 

Kulturgruppen för resandefolket understryker synliggörandet som en del i erkännandet av 

de resande. Information om de resande behöver nå ut till majoritetssamhället och integreras i skolan. 

material om resandekulturen. Kulturgruppen är missnöjd med 

att ingen modersmålsundervisning erbjuds elever som identifierar sig som resande. Det finns behov av 

teten och information till 

majoritetssamhället för att förebygga fördomar. Detta kan bidra till att skapa acceptans för romer i 

samhället, på bostadsmarknaden och i arbetslivet. Utbildning, hälsa och arbete tillsammans med bostad 

de största områdena där insatsbehoven finns för romer i Göteborg. Även 

Det största behovet som Sameföreningen i Göteborg framför handlar om synliggörandet av 

minoriteten till majoritetssamhället. Revitaliseringsinsatser för samiska 

språk och nya former för att hitta språklärare anses angeläget. Ett behov av äldreomsorg på samiska 

språk finns samt främjande insatser för samisk kultur, både för personer inom de egna grupperna och till 

Då föreningen Tornedalingar i Göteborg är ganska ny har man svårt att uttrycka behov 

föreningen ser som mest akut är 

synliggörandet av minoriteten samt språkrevitalisering av meänkieli. Nya sätt att hitta språklärare och 

Synliggörande är det område som alla minoriteter prioriterat vid samråd med stadsledningskontoret. 

Synliggörandet är en form av erkännande att de nationella minoriteterna finns och är en del av 

Göteborg uttalar att majoritetssamhället inte har 

tillräcklig kunskap om eller förståelse för minoritetsgruppernas historia, kultur, språk och religion. För 

att minska fördomar, för att öka förståelse och för att förebygga kränkningar är medvetenhet och 

nskap om minoriteterna några av de viktigaste faktorerna, enligt minoriteterna själva. Insatser 

behöver fokusera på synliggörande för att minoritetsgrupperna ska ges lika förutsättningar som 
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Arbetet med synliggörande bör ha som utg

diskrimineringsgrunder. Tillgång till kultur, språk, social omsorg och skolundervisning är mänskliga 

rättigheter. Arbetet kräver att många olika perspektiv hålls levande samtidigt.

 

De minoritetsrepresentanter som stadsledningskontoret haft samråd med sedan 2004 anser att resurser 

behöver tillsättas för att staden ska kunna skydda och främja minoriteterna och ge dem möjligheter att 

utveckla sina respektive kulturer.

Egenmakt – arbete med prioriterade områd

Från erkännandet till egenmakt innebär att minoriteterna ska kunna ta makt över sin egen vardag, sina 

förutsättningar och rätten att bli jämlikt behandlad. De nationella minoriteterna i Göteborg har pekat ut 

fem områden inom vilka insatser behövs för 

synliggörandet som en röd tråd och återkommer i form av kommunikation, information, utbildning och 

ökad förståelse för minoritetskulturer.

Kommunikation innebär information till allmänheten

vilka dessa är. Detta är en legitimitetsfråga

historia, kultur, språk och religion

en högre grad av förståelse för minoriteterna och förebygga 

Fritid, kultur och religion. 
kultur eller öka intresset för sin kultur genom fritidsaktiviteter. För judar h

utövandet av religion och kultur

gemenskap inom minoritetsgruppen 

en högre förståelse för minoriteten. Fördomar och diskriminerande handlingar skulle därmed i längden 

kunna minska. Barn och ungdomar 

Språk. Flera av Sveriges nationella minoritetsspråk är i behov av revitaliseringsinsatser. Information 

från skolan om rätten till sitt språk och möjlighet till modersmålsundervisning behöver utvecklas och 

förbättras för att nå ut till föräldrar och barn

minoritetsspråk behöver utvecklas. 

Skola/utbildning och barn/unga.
synliggörandet av minoriteterna.

minoriteterna och deras historia. Som ett led i arbetet att minska fördomar och utanförskap ska 

undervisning medvetandegöra elever om minoriteternas historia, religion, kultur, tradition o
Detta kan även leda till ökad stolthet hos minoriteterna. 

av betydelse hur det kommer att s

ämnen i skolan. Här betonas 

deltagande i utbildning centralt. 

Social omsorg. Detta område har i skilda former nämnts som prioriterat av alla minoriteter. Här ingår 

äldreomsorg, hälsa och rätten till bostad. O

kommunen, enligt lag, kunna ge äldreomso
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Arbetet med synliggörande bör ha som utgångspunkt att ifrågasätta normer och inkludera alla 

diskrimineringsgrunder. Tillgång till kultur, språk, social omsorg och skolundervisning är mänskliga 

rättigheter. Arbetet kräver att många olika perspektiv hålls levande samtidigt. 

anter som stadsledningskontoret haft samråd med sedan 2004 anser att resurser 

behöver tillsättas för att staden ska kunna skydda och främja minoriteterna och ge dem möjligheter att 

utveckla sina respektive kulturer. 

rioriterade områden  

Från erkännandet till egenmakt innebär att minoriteterna ska kunna ta makt över sin egen vardag, sina 

förutsättningar och rätten att bli jämlikt behandlad. De nationella minoriteterna i Göteborg har pekat ut 

fem områden inom vilka insatser behövs för att åstadkomma egenmakt. Genom alla fem områden löper 

synliggörandet som en röd tråd och återkommer i form av kommunikation, information, utbildning och 

ökad förståelse för minoritetskulturer. 

nformation till allmänheten om att det finns nationella minoriteter och 

Detta är en legitimitetsfråga och behovet av att sprida kunskap om 

språk och religion är prioriterat. Synliggörandet förväntas av minoriteterna kunna skapa 

av förståelse för minoriteterna och förebygga fördomar och diskriminering

 Gemensamt för alla minoriteter är behovet av att utöva rätten till sin 

sin kultur genom fritidsaktiviteter. För judar handlar detta om 

kultur. Genom kommunens stöd till fritidsaktiviteter kan staden främja 

gemenskap inom minoritetsgruppen som mellan minoriteten och majoritetssamhället

riteten. Fördomar och diskriminerande handlingar skulle därmed i längden 

arn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.  

Sveriges nationella minoritetsspråk är i behov av revitaliseringsinsatser. Information 

från skolan om rätten till sitt språk och möjlighet till modersmålsundervisning behöver utvecklas och 

förbättras för att nå ut till föräldrar och barn. Formerna för tillgång till undervisning

utvecklas.  

Skola/utbildning och barn/unga. Alla minoriteter i Göteborg understryker vikten av skolans roll i 

. Under skoltiden ska barn och ungdomar få kunskaper om de nationella 

minoriteterna och deras historia. Som ett led i arbetet att minska fördomar och utanförskap ska 

undervisning medvetandegöra elever om minoriteternas historia, religion, kultur, tradition o
Detta kan även leda till ökad stolthet hos minoriteterna. För alla nationella minoriteter 

hur det kommer att se ut för framtida generationer och man understryker vikten av dessa 

 även modersmålsundervisning. För romerna är tillgången till

  

Detta område har i skilda former nämnts som prioriterat av alla minoriteter. Här ingår 

rätten till bostad. Om det finns personal som talar samiska och meänkieli ska

kunna ge äldreomsorg på dessa språk. Äldreomsorg och hemtjänst
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ångspunkt att ifrågasätta normer och inkludera alla 

diskrimineringsgrunder. Tillgång till kultur, språk, social omsorg och skolundervisning är mänskliga 

anter som stadsledningskontoret haft samråd med sedan 2004 anser att resurser 

behöver tillsättas för att staden ska kunna skydda och främja minoriteterna och ge dem möjligheter att 

Från erkännandet till egenmakt innebär att minoriteterna ska kunna ta makt över sin egen vardag, sina 

förutsättningar och rätten att bli jämlikt behandlad. De nationella minoriteterna i Göteborg har pekat ut 

att åstadkomma egenmakt. Genom alla fem områden löper 

synliggörandet som en röd tråd och återkommer i form av kommunikation, information, utbildning och 

inns nationella minoriteter och 

ehovet av att sprida kunskap om minoritetsgruppernas 

är prioriterat. Synliggörandet förväntas av minoriteterna kunna skapa 

fördomar och diskriminering.  

Gemensamt för alla minoriteter är behovet av att utöva rätten till sin 

andlar detta om rätten till 

fritidsaktiviteter kan staden främja såväl 

mellan minoriteten och majoritetssamhället. Detta kan skapa 

riteten. Fördomar och diskriminerande handlingar skulle därmed i längden 

Sveriges nationella minoritetsspråk är i behov av revitaliseringsinsatser. Information 

från skolan om rätten till sitt språk och möjlighet till modersmålsundervisning behöver utvecklas och 

undervisning i nationella 

Alla minoriteter i Göteborg understryker vikten av skolans roll i 

Under skoltiden ska barn och ungdomar få kunskaper om de nationella 

minoriteterna och deras historia. Som ett led i arbetet att minska fördomar och utanförskap ska 

undervisning medvetandegöra elever om minoriteternas historia, religion, kultur, tradition och språk. 
minoriteter i Göteborg är det 

e ut för framtida generationer och man understryker vikten av dessa 

rsmålsundervisning. För romerna är tillgången till och 

Detta område har i skilda former nämnts som prioriterat av alla minoriteter. Här ingår 

som talar samiska och meänkieli ska 

och hemtjänst nämns av alla 
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minoritetsgrupper som områden där man behöver öka språktillgängligheten

efter att tillgodose dessa behov. 

Dessa fem övergripande områden har, som nämnts tidigare, resulterat i ett separat förslag till konkreta 

insatser. Dessa finns i bilagan och kan användas av förvaltningar som en del i sitt arbete med nationella 

minoritetsfrågor. 

Samrådet  

Samrådet är det forum för erfarenhetsutbyte där kommun och representanter för minoritetsgrupper 

möts och lär av varandra. I nuvarande 

staters och kommuners arbete med minoritetsfrågor ska ske i 

grupper. Det ska systematiskt inhämtas synpunkter för att skapa en balans mellan kommunens arbete 

och minoriteters behov. Samrådet skapar

delaktighet. Detta leder till ökad 

demokrati.  

 
I Europas ramkonvention om skydd för nationella minoriteter § 15 står att kommunen ska “skapa 

nödvändiga förutsättningar för att den som tillhör nationella minoriteter e

kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter, särskilt sådana som berör 

dem.” I minoritetslagens tredje

nationella minoriteter inflytande så långt det är möjligt i frågor som berör dem. 

fattas av kommunen i samråd med minoriteterna som lagstiftningen konkretiseras

 

Sedan 2004 inbjuder stadsledningskontoret representanter för nationella minoritetsorganisationer två

gånger per år till samrådsmöten där representanter för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret och 
andra relevanta förvaltningar deltar. Under 2014 är de inbjudna organisationerna en ifrån varje 

minoritetsgrupp, men staden tar gärna emot åsikter ifrån andr

inom minoritetsgrupperna. Nuvarande samarbeten kan därför komma att vidgas med tiden då 

Göteborgs Stad är öppen för att ta emot perspektiv ifrån alternativa röster, föreningsaktiva eller ej. 

Inom varje minoritetsgrupp finns varierande antal åsikter, perspektiv och syn på kultur, språk och barns 

behov vilket gör att samrådet med tid bör utökas. 
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minoritetsgrupper som områden där man behöver öka språktillgängligheten och Göteborg bör sträva 

.  

Dessa fem övergripande områden har, som nämnts tidigare, resulterat i ett separat förslag till konkreta 

insatser. Dessa finns i bilagan och kan användas av förvaltningar som en del i sitt arbete med nationella 

forum för erfarenhetsutbyte där kommun och representanter för minoritetsgrupper 

möts och lär av varandra. I nuvarande nationella och internationella lagstiftningar understryks att 

staters och kommuners arbete med minoritetsfrågor ska ske i samråd med representanter för dessa 

grupper. Det ska systematiskt inhämtas synpunkter för att skapa en balans mellan kommunens arbete 

och minoriteters behov. Samrådet skapar bättre underlag för beslut och möjlighet till

der till ökad egenmakt för minoriteterna och skapar forum för en starkare 

I Europas ramkonvention om skydd för nationella minoriteter § 15 står att kommunen ska “skapa 

nödvändiga förutsättningar för att den som tillhör nationella minoriteter effektivt skall kunna delta i det 

kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter, särskilt sådana som berör 

tredje målområde, paragraf 5, står att förvaltningsmyndigheter ska ge 

ytande så långt det är möjligt i frågor som berör dem. 

fattas av kommunen i samråd med minoriteterna som lagstiftningen konkretiseras

Sedan 2004 inbjuder stadsledningskontoret representanter för nationella minoritetsorganisationer två

gånger per år till samrådsmöten där representanter för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret och 
andra relevanta förvaltningar deltar. Under 2014 är de inbjudna organisationerna en ifrån varje 

, men staden tar gärna emot åsikter ifrån andra organisationer och enskilda personer 

inom minoritetsgrupperna. Nuvarande samarbeten kan därför komma att vidgas med tiden då 

Göteborgs Stad är öppen för att ta emot perspektiv ifrån alternativa röster, föreningsaktiva eller ej. 

finns varierande antal åsikter, perspektiv och syn på kultur, språk och barns 

behov vilket gör att samrådet med tid bör utökas.  
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och Göteborg bör sträva 

Dessa fem övergripande områden har, som nämnts tidigare, resulterat i ett separat förslag till konkreta 

insatser. Dessa finns i bilagan och kan användas av förvaltningar som en del i sitt arbete med nationella 

forum för erfarenhetsutbyte där kommun och representanter för minoritetsgrupper 

nationella och internationella lagstiftningar understryks att 

samråd med representanter för dessa 

grupper. Det ska systematiskt inhämtas synpunkter för att skapa en balans mellan kommunens arbete 

möjlighet till inflytande och 

minoriteterna och skapar forum för en starkare 

I Europas ramkonvention om skydd för nationella minoriteter § 15 står att kommunen ska “skapa 

ffektivt skall kunna delta i det 

kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter, särskilt sådana som berör 

står att förvaltningsmyndigheter ska ge 

ytande så långt det är möjligt i frågor som berör dem. Det är i beslut som 

fattas av kommunen i samråd med minoriteterna som lagstiftningen konkretiseras. 

Sedan 2004 inbjuder stadsledningskontoret representanter för nationella minoritetsorganisationer två 

gånger per år till samrådsmöten där representanter för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret och 
andra relevanta förvaltningar deltar. Under 2014 är de inbjudna organisationerna en ifrån varje 

a organisationer och enskilda personer 

inom minoritetsgrupperna. Nuvarande samarbeten kan därför komma att vidgas med tiden då 

Göteborgs Stad är öppen för att ta emot perspektiv ifrån alternativa röster, föreningsaktiva eller ej. 

finns varierande antal åsikter, perspektiv och syn på kultur, språk och barns 
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Aktuell Lagstiftning

2000-talet 

Sedan år 2000 har Sverige en samlad nationell minoritetspolitik i och med att regeringen samma år 

ratificerade Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter

stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar med de erkända språken 

jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

 

De nationella minoriteterna har en uttalad samhörigh

tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. De har dessutom funnits i Sverige under lång tid. 

Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk 

och romani chib är geografiskt obundna språk i Sverige. 

 

I artikel 1 i Europarådets ramkonvention slås fast att ”skyddet av nationella minorite
rättigheter och friheter som tillkommer perso

av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter”. 

skyldigheter för det offentliga gentemot befolkning

skyldighet att beakta dessa rättigheter i sin planering och 

 

De nationella minoriteternas rättigheter 

internationell lagstiftning såsom FN:s barnkonvention eller den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna samt nationell lagstiftning såsom skollagen, för att nämna 

tydligt fokus på barn i lagstiftningen
ska beaktas. 

Språklagen (2009:600) 

1 juli 2009 fick Sverige en språklag (

huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk som alla bosatta i Sverige ska ha tillgång till och 

som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

 

Språklagen fastslår också att den som till

utveckla och använda minoritetsspråket. ”Det allmänna”, ska enligt 

person ges tillgång till språket. 
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Lagstiftning 

Sedan år 2000 har Sverige en samlad nationell minoritetspolitik i och med att regeringen samma år 

Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter

eller minoritetsspråk. Det innebär att Sverige sedan dess har fem erkända 

nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar med de erkända språken 

samiska, finska och meänkieli.  

De nationella minoriteterna har en uttalad samhörighet, en egen religiös, språklig eller kulturell 

tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. De har dessutom funnits i Sverige under lång tid. 

Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk och geografisk anknytning, medan jiddisch 

obundna språk i Sverige.  

I artikel 1 i Europarådets ramkonvention slås fast att ”skyddet av nationella minorite
rättigheter och friheter som tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter utgör en integrerad d

av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter”. Mänskliga rättigheter medför ansvar och 

skyldigheter för det offentliga gentemot befolkningen. Den kommunala verksamheten har alltså 

skyldighet att beakta dessa rättigheter i sin planering och i genomförande av sina aktiviteter.

De nationella minoriteternas rättigheter inkluderas i övriga mänskliga rättigheter.

internationell lagstiftning såsom FN:s barnkonvention eller den allmänna förklaringen om de mänskliga 

ell lagstiftning såsom skollagen, för att nämna några

tydligt fokus på barn i lagstiftningen om nationella minoriteter som gör att barnens perspektiv speciellt 

språklag (2009:600). Där fastslås att svenska är vårt huvudspråk. Som 

huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk som alla bosatta i Sverige ska ha tillgång till och 

som ska kunna användas inom alla samhällsområden. 

att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, 

utveckla och använda minoritetsspråket. ”Det allmänna”, ska enligt språklagen, ansvara för att varje 

 

14 

Sedan år 2000 har Sverige en samlad nationell minoritetspolitik i och med att regeringen samma år 

Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter samt den europeiska 

innebär att Sverige sedan dess har fem erkända 

nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar med de erkända språken 

et, en egen religiös, språklig eller kulturell 

tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. De har dessutom funnits i Sverige under lång tid. 

geografisk anknytning, medan jiddisch 

I artikel 1 i Europarådets ramkonvention slås fast att ”skyddet av nationella minoriteter och av de 
ner som tillhör dessa minoriteter utgör en integrerad del 

Mänskliga rättigheter medför ansvar och 

Den kommunala verksamheten har alltså 

genomförande av sina aktiviteter. 

inkluderas i övriga mänskliga rättigheter. Här ingår 

internationell lagstiftning såsom FN:s barnkonvention eller den allmänna förklaringen om de mänskliga 

några exempel. Det finns ett 

som gör att barnens perspektiv speciellt 

. Där fastslås att svenska är vårt huvudspråk. Som 

huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk som alla bosatta i Sverige ska ha tillgång till och 

hör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, 

språklagen, ansvara för att varje 
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Ny lag (2009:724) gällande nationella minoriteter 1 januari 

I syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att höja ambitionen i 

minoritetspolitiken lämnade regeringen år 2009 propositionen 

2008/09:158. Utifrån denna trädde 

minoritetsspråk i kraft 1 januari 2010. 
 

Lagen har tillkommit för att förtydliga de nationella min

målområden i de så kallade ”grundskyddsparagrafer

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver detta har samiska, meänkieli och finska så kallat ”förstärkt skydd” i lagen bland annat genom 

rätten att använda dessa språk i muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
 

Uppdraget för nationell uppföljning av lagen har gått till Sametinget

rekommenderar att kommuner tar fram en handlingsplan för 

Strategi för romsk inkludering 2012

2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering under åren 2012

utsågs Göteborg till en av fem pilotkommun

 

 

 

 
Pilotprojektet i Göteborg löper fram till 2015 och uppdraget innebär att 

integrera romers rättigheter i ordinarie strukturer utifrån 

fokuserar på samhällsområdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och 

språk samt civilsamhällets organisering.
 
 
 
 

Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga förutsättningar i livet som den som 

är icke-rom och att romers rättigheter då tas tillvara inom 

verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens.

3 § Förvaltningsmyndigheter ska när 

nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag.

 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar

skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter

behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en

och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas

 

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge 

inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda

representanter för minoriteterna i sådana frågor.
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Ny lag (2009:724) gällande nationella minoriteter 1 januari 2010 

I syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att höja ambitionen i 

minoritetspolitiken lämnade regeringen år 2009 propositionen Från erkännande till egenmakt 

. Utifrån denna trädde den nya lagen (2009:724) om nationel

i kraft 1 januari 2010.  

Lagen har tillkommit för att förtydliga de nationella minoriteternas rättigheter

grundskyddsparagraferna”: 

Utöver detta har samiska, meänkieli och finska så kallat ”förstärkt skydd” i lagen bland annat genom 

rätten att använda dessa språk i muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 

Uppdraget för nationell uppföljning av lagen har gått till Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm som 

rekommenderar att kommuner tar fram en handlingsplan för arbetet med minoritetslagen. 

Strategi för romsk inkludering 2012-2032 

2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering under åren 2012

pilotkommuner för romsk inkludering. Det övergripande målet är att 

löper fram till 2015 och uppdraget innebär att staden ska utveckla 

integrera romers rättigheter i ordinarie strukturer utifrån principen om icke-diskriminering. Strategin 

fokuserar på samhällsområdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och 

språk samt civilsamhällets organisering. 

Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga förutsättningar i livet som den som 

rom och att romers rättigheter då tas tillvara inom ordinarie strukturer och 

verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens. 

Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera

nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag. 

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar

skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter

behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet 

och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet

inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 

representanter för minoriteterna i sådana frågor. 
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I syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att höja ambitionen i 

Från erkännande till egenmakt 

agen (2009:724) om nationella minoriteter och 

oriteternas rättigheter. Den inkluderar tre 

Utöver detta har samiska, meänkieli och finska så kallat ”förstärkt skydd” i lagen bland annat genom 

rätten att använda dessa språk i muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter.  

Länsstyrelsen i Stockholm som 

minoritetslagen.  

2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering under åren 2012-2032. I april samma år 

. Det övergripande målet är att  

ska utveckla sätt att 

diskriminering. Strategin 

fokuserar på samhällsområdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och 

Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga förutsättningar i livet som den som 

ordinarie strukturer och 

det behövs på lämpligt sätt informera de 

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att 

kulturell identitet 

de nationella minoriteterna möjlighet till 

med 
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BILAGA 

Förslag till konkre
för arbetet med nationella minoritetsfrågor

Övergripande mål enligt inriktning i kommunfullmäktiges 
budget 

Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas genom att

1. Invånarna ska ges ökad kunskap om sina rättigheter

2. Stadens verksamheter ska bli mer lyhörda för medborgarnas rättigheter

3. Främja de målsättningar som återfinns i ramkonventionen om skydd för de 

nationella minoriteterna och den europeiska stadgan om landsdels

minoritetsspråk. 

Etappmål för ökad synlighet 
Koppling till lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Informationen om nationella 
minoriteters rättigheter ska 
finnas tillgänglig. 

 
3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på 

lämpligt sätt informera de

deras rättigheter enligt denna lag.

Förslag till konkreta insatser 
för arbetet med nationella minoritetsfrågor 

 

Övergripande mål enligt inriktning i kommunfullmäktiges 
   

Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas genom att 

Invånarna ska ges ökad kunskap om sina rättigheter 

Stadens verksamheter ska bli mer lyhörda för medborgarnas rättigheter 

Främja de målsättningar som återfinns i ramkonventionen om skydd för de 

nationella minoriteterna och den europeiska stadgan om landsdels- eller 

  

Koppling till lagen om nationella minoriteter och 
Insats och ansvarsställe 

Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på 

lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om 

deras rättigheter enligt denna lag. 

Det ska finnas  
Insats: Information på goteborg.se om Göteborgs Stad på nationella 

minoritetsspråk. 

Ansvar: Nämnden för konsument- och medborgarservice i samarbete med 

stadsledningskontoret. 

Insats: Uppdaterad information på goteborg.se om de nationella 

minoriteternas rättigheter på svenska samt minoritetsspråket.

Ansvar: Nämnden för konsument- och medborgarservice i samarbete med 

stadsledningskontoret. 
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Information på goteborg.se om Göteborgs Stad på nationella 

och medborgarservice i samarbete med 

Uppdaterad information på goteborg.se om de nationella 

minoriteternas rättigheter på svenska samt minoritetsspråket. 

och medborgarservice i samarbete med 

Maj 2014 
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Göteborgs Stad ska, så långt 
det är möjligt, ge muntlig 
eller skriftlig kommunikation 
på aktuellt nationellt 
minoritetsspråk. 

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskild rätt att 

använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter i 

förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde 

är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 

handläggas av personal som behärskar 

minoritetsspråket. 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det 

finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli respektive samiska där detta behövs i
enskildas kontakter med myndigheten.

Göteborgs Stad ska, så långt 
det är möjligt, ge tillgång till 
äldreomsorg på nationellt 
minoritetsspråk. 

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda 

den som begär det möjlighet att få hela eller delar av 

den service och omvårdnad som erbjuds inom 
för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 

meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller 

kommuner utanför ett förvaltningsområde, om 

kommunen har tillgång till personal som är kunnig i 

språket. 

De nationella minoriteterna 
ska uppmärksammas och 
fördomar ska förebyggas. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 

ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 

nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationell

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 

sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell 

Insats: Ett kalendarium på goteborg.se där aktiviteter kan läggas upp som 

berör de nationella minoriteterna. 

Ansvar: Nämnden för konsument- och medborgarservice i samarbete med 

stadsledningskontoret. 

Utanför ett förvaltningsområde har enskild rätt att 

använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter i 

förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde 

eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 

handläggas av personal som behärskar 

Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det 

finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli respektive samiska där detta behövs i 
enskildas kontakter med myndigheten. 

Insats: Kartläggning av medarbetares kunskaper och vilja att använda de 

nationella minoritetsspråken i sitt arbete under 2014.

Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med stadsdelsnämnder och 

relevanta förvaltningar 

En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda 

den som begär det möjlighet att få hela eller delar av 

den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen 
för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 

meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller 

kommuner utanför ett förvaltningsområde, om 

kommunen har tillgång till personal som är kunnig i 

Insats: Kartläggning av medarbetares kunskaper 

nationella minoritetsspråken i sitt arbete under 2014 (se ovan).

Ansvar: Stadsdelsnämnder i samarbete med stadsledningskontoret

Insats: Verka för att ha personal som talar nationella minoritetsspråk på 

äldreboenden och att denna tvåspråkighet ses som meriterande.

Ansvar: Stadsdelsnämnder i samarbete med stadsledningskontoret

Insats: Brukare av äldreomsorg ska ha tillgång till kontaktpersoner på sitt 

modersmål. 

Ansvar: Stadsdelsnämnder i samarbete med stadsledningskontoret

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 

ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 

nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 

sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell 

Kunskapsspridning om nationella minoriteter genom att
Insats: Resurs för skolorna rörande nationella minoriteter ska utvecklas. 

Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden

Insats: Fortbildning rörande nationella minoriteter ska utvecklas och 

genomföras. 

Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med 
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goteborg.se där aktiviteter kan läggas upp som 

 

och medborgarservice i samarbete med 

Kartläggning av medarbetares kunskaper och vilja att använda de 

nationella minoritetsspråken i sitt arbete under 2014. 

Stadsledningskontoret i samarbete med stadsdelsnämnder och 

Kartläggning av medarbetares kunskaper och vilja att använda de 

nationella minoritetsspråken i sitt arbete under 2014 (se ovan). 

Stadsdelsnämnder i samarbete med stadsledningskontoret 

Verka för att ha personal som talar nationella minoritetsspråk på 

tvåspråkighet ses som meriterande. 

Stadsdelsnämnder i samarbete med stadsledningskontoret 

Brukare av äldreomsorg ska ha tillgång till kontaktpersoner på sitt 

Stadsdelsnämnder i samarbete med stadsledningskontoret 

Kunskapsspridning om nationella minoriteter genom att 
för skolorna rörande nationella minoriteter ska utvecklas.  

: Stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden 

Fortbildning rörande nationella minoriteter ska utvecklas och 

: Stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden 
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identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

Synligheten för de nationella 
minoriteternas kultur ska öka. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 

ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 

sin kultur i Sverige. Barns utveckl

identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Främjande av nationella 
minoriteters kultur och språk. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 

ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 

nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter 
sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell 

identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt.

 
  

identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt.  

Insats: Ta fram utbildnings- och informationsmaterial om nationella 

minoriteter. 
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden

(2009:600) anges att det allmänna har 

ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt 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. 

Insats: Varje år ska de nationella minoriteternas högtidsdagar firas: 
Resandefolkets högtidsdag 29 september, Romernas internationella dag 8 

april samt Samefolkens dag 6 februari. Former för att högtidlighålla 

tornedalingar och den judiska minoriteten samt ovan nämnda dagar kan ske 

efter samråd mellan förvaltning och respektive minoritet. 

Ansvar: Kulturnämnden i samarbete med stadsledningskontoret

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 

ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 

nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt 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. 

Insats: Bidrag till främjande insatser för synliggörande av nationella 

minoritetskulturer.  

Ansvar: Kulturnämnden  

Insats: Uppmärksamma de nationella minoriteterna på stadens institutioner 

för kultur och bibliotek.  

Ansvar: Kulturnämnden 

Insats: Främja nationella minoriteters kultur och språk genom litteratur på 

stadens skolbibliotek. 
Ansvar: Stadsdelsnämnder 

Insats: Bidrag för nationella minoriteters utåtriktade kulturella samt 
språkliga aktiviteter. 

Ansvar: Kulturnämnden 

Insats: Riktade insatser för målgruppen ska utvecklas.

Ansvar: Kulturnämnden, Idrotts- & föreningsnämnden

Insats: Verksamhetsbidrag för barn & ungdomsaktiviteter samt inåtriktade 

kulturella aktiviteter. 

Ansvar: Idrotts- & föreningsnämnden
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och informationsmaterial om nationella 

: Stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden 

Varje år ska de nationella minoriteternas högtidsdagar firas: 
Resandefolkets högtidsdag 29 september, Romernas internationella dag 8 

kens dag 6 februari. Former för att högtidlighålla 

tornedalingar och den judiska minoriteten samt ovan nämnda dagar kan ske 

efter samråd mellan förvaltning och respektive minoritet.  

Kulturnämnden i samarbete med stadsledningskontoret 

Bidrag till främjande insatser för synliggörande av nationella 

Uppmärksamma de nationella minoriteterna på stadens institutioner 

Främja nationella minoriteters kultur och språk genom litteratur på 

Bidrag för nationella minoriteters utåtriktade kulturella samt 

Riktade insatser för målgruppen ska utvecklas. 

& föreningsnämnden 

Verksamhetsbidrag för barn & ungdomsaktiviteter samt inåtriktade 

& föreningsnämnden 
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De nationella minoriteternas 
möjlighet till språkbruk ska 
öka.  

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 

ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 

nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt 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.

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt 

att använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter i 

förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde 

är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 

handläggas av personal som behärskar 

minoritetsspråket. 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli respektive samiska där detta behövs

enskildas kontakter med myndigheten.

Göteborg som pilotkommun 
för romsk inkludering ska 
arbeta fram hållbara 
strukturer för fortsatt arbete 
för inkludering av romer. 

Den nationella strategin för romsk inkludering, även 

kopplad internationella mänskliga rättighetslagar.

 
 
 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 

särskilt ansvar för att skydda och främja de 

nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 

sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell 
ng av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt 

att använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter i 

förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde 

rt eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 

handläggas av personal som behärskar 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli respektive samiska där detta behövs i 

enskildas kontakter med myndigheten. 

Insats: Utveckla möjligheten till antal elever som ges undervisning i 

nationella minoritetsspråk och dess dialekter.

Ansvar: Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

Insats: Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så stor utsträckning 

som möjligt ske inom barnens ordinarie skolgång.

Ansvar: Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

Insats: Former för att kunna erbjuda undervisning i samtliga nationella 
minoritetsspråk samt studiehandledning ska utvecklas.

Ansvar: Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

Insats: Tydliggöra möjligheten till val av modersmålsspråk i förskola, 

grundskola och gymnasium. 

Ansvar: Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

Insats: Göteborgs Stad ska ha medarbetare som finns tillgängliga och som 

kan prata minoritetsspråken på kontaktcenter. 

Ansvar: Nämnden för konsument- och medborgarservice

Den nationella strategin för romsk inkludering, även 

kopplad internationella mänskliga rättighetslagar. 

Insats: Stödjande aktiviteter för och med romer som identifieras inom 

pilotprojektet.  

Ansvar: SDN Östra Göteborg 

Insats: Fördjupa samrådet med romer genom att skapa temagrupper utifrån 
nationella strategiska målområden och som ska leda till konkreta insatser.

Ansvar: SDN Östra Göteborg 
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Utveckla möjligheten till antal elever som ges undervisning i 

nationella minoritetsspråk och dess dialekter.  
Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden 

Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så stor utsträckning 

som möjligt ske inom barnens ordinarie skolgång. 

Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden 

Former för att kunna erbjuda undervisning i samtliga nationella 
minoritetsspråk samt studiehandledning ska utvecklas. 

Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden 

Tydliggöra möjligheten till val av modersmålsspråk i förskola, 

Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden 

Göteborgs Stad ska ha medarbetare som finns tillgängliga och som 

kan prata minoritetsspråken på kontaktcenter.  

och medborgarservice 

Stödjande aktiviteter för och med romer som identifieras inom 

Fördjupa samrådet med romer genom att skapa temagrupper utifrån 
nationella strategiska målområden och som ska leda till konkreta insatser. 
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Del 1 

Inledning  
 

Detta är en handlingsplan för Göteborgs Stad som gäller stadens anpassning till det finska 
förvaltningsområdet. Den sverigefinska minoriteten är en av de fem erkända nationella 
minoriteterna samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar. Göteborgs Stad är del 
av förvaltningsområdet för finska språket sedan 1 februari 2011 vilket ger den sverigefinska 
minoriteten särskilda rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk.  
 
Handlingsplanen har sin grund i samrådet mellan Göteborgs Stad och Delegationen för den 

sverigefinska minoriteten i Göteborg som har representerat minoriteten och fört dess talan 
mellan 2004 och 2013. I början på år 2014 fördjupades och breddades samrådet mellan 
staden och minoriteten genom inrättande av Göteborgs Stads sverigefinska råd samt tre 
referensgrupper inom Skola och språk, Äldreomsorg och Kultur. Samrådsformerna hanteras 
närmare i Direktiv för samråd med den sverigefinska minoriteten (diar.nr. 0907/12, 2013-
10-03). Handlingsplanen är baserad på de behov som minoriteten har upplevt och fört fram 
på samrådsmötena.  
 
Arbetet med nationella minoriteter i Göteborgs Stad sker inom ramen för arbetet med 
mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är i sin tur grunden till stadens arbete och 
berör alla människor och alla myndigheter. Handlingsplanen är tänkt att fungera som ett 
första steg i stadens arbete med nationella minoritetsfrågor och ska kunna revideras vid 
behov.  
 
Handlingsplanen består av två delar. Del 1 beskriver syftet med handlingsplanen och sätter 
upp stadengemensamma mål med tillhörande ansvarsställen. Del 2 innehåller 
bakgrundsinformation kring den genomförda behovskartläggningen samt den aktuella 
lagstiftningen om nationella minoriteter. Denna del kan vara bra att läsa för den som 
arbetar med frågorna. 
  
För att konkretisera de mål och etappmål som framkommer i handlingsplanen finns ett 
förslag på konkreta insatser som bilaga (Bilaga Förslag till konkreta insatser). Insatserna har 
minoritetsgruppen själv föreslagit för att den ska anse att staden uppfyller lagstiftningen. 
Bilagan kan därför vara en vägledning för handlingsplanens ansvariga nämnder och 
förvaltningar i sitt fortsatta arbete inom nationella minoritetsfrågor. 
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Göteborgs Stads uppdrag  

Bakgrund och åtagande 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utarbeta 
en handlingsplan för arbetet med de nationella minoritetsfrågorna. En handlingsplan kan 
på ett tydligt sätt visa att ansvaret för minoritetsspråkens fortlevnad ligger hos hela 
samhället. Stadsledningskontoret har haft en löpande dialog med företrädare för de 
nationella minoriteterna under framtagning av handlingsplanen.  
 
Göteborgs Stad ska säkerställa den sverigefinska minoritetens rätt att vid önskemål få helt 
eller delvis finsk förskoleverksamhet (förskola, familjedaghem, förskoleklass) och 
äldreomsorg. Staden ska också säkerställa att minoriteten kan använda finska vid muntliga 
och skriftliga kontakter med kommunen. Staden ska också skydda och främja den 
sverigefinska kulturen och det finska språkets användning med särskilt fokus på barns rätt 
till sina två språk och sin tvåkulturella identitet.  
 

Syftet med handlingsplanen 
Syftet med handlingsplanen är att skapa tydlighet i ansvaret för frågorna samt att 
säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till internationell och nationell lagstiftning som 
fastställer de nationella minoriteternas rättigheter. Göteborgs Stads arbete med att 
upprätthålla de nationella minoriteternas rättigheter ska präglas av dialog, samråd och 
långsiktighet. Handlingsplanen är framtagen i samråd med företrädare för den 
sverigefinska minoriteten, ska kunna revideras i samråd med dessa och ska utgöra en del av 
stadens arbete med de mänskliga rättigheterna.  
 
Staden ska skydda de nationella minoriteternas rättigheter och främja deras möjligheter 
att utveckla kultur och språk. Handlingsplanen för fram de nationella minoritetsgruppernas 
behov, med särskilt fokus på barn. Handlingsplanen ska säkerställa att de nationella 
minoriteterna ges möjlighet till inflytande i frågor och beslut som berör dem samt att de i 
samråd med staden fortlöpande och långsiktigt kan konkretisera den nationella 
minoritetspolitiken. 
 
För att kunna säkerställa den sverigefinska minoritetens rättigheter i Göteborg krävs en 
inventering av hur minoriteten uppfattar att situationen ser ut idag. Sedan kan 
rättigheterna omsättas i faktiska insatser efter de behov minoriteten själv har framfört. För 
att uppnå detta har en behovskartläggning gjorts tillsammans med företrädare för den 
sverigefinska minoriteten i Göteborg (se sidan 16) och ett förslag till konkreta insatser har 
tagits fram (Bilaga Förslag till konkreta insatser).  
 
Denna handlingsplan föreslår att ansvariga förvaltningar gör en inventering av sitt eget 
arbete och utifrån denna handlingsplan upprättar egna formulerade mål och aktiviteter för 
att säkerställa den sverigefinska minoritetens rättigheter. Tanken med handlingsplanen är 
alltså att den ska fungera som ett ramverk för verksamheter: de övergripande målen och 
ansvarsfördelningen för Göteborg återfinns i denna handlingsplan medan konkretiseringen 
av målen sker på verksamhetsnivå i samråd med minoriteten (se Bilaga Förslag till konkreta 
insatser).  
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Insatser och uppföljning 
 
Under 2013 genomfördes en behovskartläggning där den sverigefinska minoritetens 
representanter tog fram förslag till konkreta insatser som de anser att det finns behov av i 
Göteborg. Utifrån dessa insatser har etappmål satts upp i tabellen nedan och kopplats till 
lagstiftningen. Varje etappmål har tilldelats ett eller flera ansvarsställen inom stadens 
organisation. Etappmålen har i sin tur kopplats till övergripande mål från 
kommunfullmäktiges budgetinriktningar.  
 
Tanken med handlingsplanen är att varje ansvarsställe tar sig an tabellen nedan och de 
konkreta insatser som den sverigefinska minoriteten tagit fram. Uppföljning sker både 
genom det ordinarie uppföljningsarbetet och också i samarbete med 
stadsledningskontoret. Det senare sker då staden rapporterar till Länsstyrelsen i 
Stockholms län en gång om året vilka har uppföljningsansvar för lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk.  
 
Tabellen nedan ska kunna revideras vid behov. Detta sker i samrådsmöte mellan 
stadsledningskontoret, aktuellt ansvarsställe, Göteborgs Stads sverigefinska råd och 
ansvariga kommunalråd. Kommunstyrelsen beslutar om handlingsplanen medan ansvariga 
nämnder och förvaltningar beslutar om de föreslagna insatserna (se Bilaga Förslag till 
konkreta insatser). Huvudsakligen ska arbetet med nationella minorieter, precis som med 
andra samhällsgrupper, behandlas inom ordinarie rutiner och därmed ingå i ordinarie 
budgetarbete. De sverigefinska insatserna kan också helt eller delvis finansieras med 
statsbidraget för finskt förvaltningsområdet om detta ligger i linje med de riktlinjer som 
Länsstyrelsen i Stockholms län satt upp. År 2014 är statsbidraget 2,64 mkr men beslut om 
statsbidrag beviljas ett år i taget.  
 

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk står följande: 
 
 

 

 

 

 
I koppling till detta ansvarar Stadsledningskontoret som samordnande funktion för att:  

1. Koordinera och samordna Göteborgs Stads sverigefinska råd. Tillgängliggöra 
protokoll från rådets och de tre referensgruppernas (Skola och språk, Äldreomsorg 
och Kultur) möten.  
2. Bistå Göteborgs Stads sverigefinska råd att en gång om året koordinera och bjuda 
in till ett öppet möte där den som önskar är välkommen att delta, föreningsaktiv eller 
ej, att diskutera de sverigefinska frågorna inom Göteborgs Stad.  
3. Två gånger per år bjuda in alla nationella minoriteter till samrådsmöte där 
representanter för kommunstyrelsen deltar samt tjänstemän från relevanta 
verksamheter och förvaltningar.  
4. Fortlöpande ta emot samtal eller besök av de minoritetsorganisationer eller andra 
representanter för minoritetsgrupperna eller andra grupper eller privatpersoner som 
söker kontakt.

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 
minoriteterna i sådana frågor. 
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Mål och ansvar 

 

Övergripande mål enligt inriktning i kommunfullmäktiges budget 
 
Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas genom att 

1. Invånarna ska ges ökad kunskap om sina rättigheter 
2. Stadens verksamheter ska bli mer lyhörda för medborgarnas rättigheter 
3. Främja de målsättningar som återfinns i ramkonventionen om skydd för de nationella minoriteterna och den europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk. 
 
Etappmål Koppling till lagen om nationella minoriteter Ansvarsställe 
Informationen om den 
sverigefinska minoritetens 
rättigheter ska finnas 
tillgänglig  

3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de 
nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag. 

Ansvar: Nämnden för konsument- och 
medborgarservice i samarbete med 
stadsledningskontoret 
 

Göteborgs Stad ska vid behov 
kunna ge muntlig och skriftlig 
service på finska 

8 § Enskilda har rätt att använda finska […] med en förvaltningsmyndighet vars 
geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med 
minoritetsspråkets förvaltningsområde. […] Om den enskilde använder finska […] är 
myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. 
11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. 
 

Ansvar: Stadsdelsnämnderna i samarbete 
med Nämnden för konsument och 
medborgarservice och 
stadsledningskontoret 

Göteborgs Stads ska ge tillgång 
till äldreomsorg på finska.  

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet 
att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. 
Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har 
tillgång till personal som är kunnig i språket.  
 
 

Ansvar: Stadsdelsnämnderna  
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Synligheten för och främjande 
av den sverigefinska 
minoritetens kultur och språk 
ska öka 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 
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. 
17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet 
enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen erbjuda barn vars 
vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på finska […]. 
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 förvaltningsområde. […] Om den enskilde använder finska, 
meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt 
svar på samma språk. 

Ansvar: Stadsdelsnämnderna, 
Kulturnämnden och Idrotts- och 
föreningsnämnden i samarbete med 
stadsledningskontoret.  
 

Den sverigefinska minoritetens 
möjlighet till modersmål och 
språkbruk ska öka 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 
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. 
 

Ansvar: Stadsdelsnämnderna i samarbete 
med Utbildningsnämnden.  
  

Stödja barns flerkulturella 
identitet och språkanvändning 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 
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. 

Ansvar: Kulturnämnden  
 
 

Vid önskemål erbjuda barn 
plats i förskola där hela eller 
delar av förskoleverksamheten 
ges på finska  

17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet 
enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen erbjuda barn vars 
vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på finska […] 
 

Ansvar: Stadsdelsnämnderna  
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Skydda och främja den 
sverigefinska minoritetens 
språk och kultur 
 
 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 
främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. 
 
 

Ansvar: Stadsdelsnämnderna och 
Kulturnämnden i samarbete med 
stadsledningskontoret  
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Del 2 
 

Den sverigefinska minoriteten  
 

Varje enskild individ avgör själv om personen anser sig tillhöra den sverigefinska 
minoriteten och om hen vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder de 
nationella minoriteterna. Tillhörigheten baseras på individuell självidentifikation. En individ 
kan känna tillhörighet till flera minoriteter. Något tvång för individen att ingå i en minoritet 
finns inte. Enligt svensk lag får ingen registrering av tillhörighet till minoriteterna ske 
varken nationellt eller kommunalt.  
 

Den sverigefinska minoriteten nationellt 

År 2011 genomförde Hugo Valentin-centret vid Uppsala universitet en kunskapsöversikt 
om nationella minoriteter på uppdrag av konstitutionsutskottet. Rapportförfattarna har 
delat kartläggningen i olika delområden – Diskriminering och utsatthet, Delaktighet och 
inflytande, Språk och kulturell identitet – där de nationella minoriteternas respektive 
levnadssituation lyfts upp. I mars 2013 utkom Hugo Valentin-centret med en ny rapport 
som bygger på kunskapsöversikten men som denna gång enbart handlar om den 
sverigefinska minoriteten: Sverigefinnarna och finska språket – En analys av 

språkbevarande och strategiska vägval. Rapporten ger en nationell omvärldsorientering i 
den sverigefinska minoritetens levnadsvillkor i dagens Sverige. Den identifierar följande 
tendenser och utmaningar för den sverigefinska minoriteten nationellt: 
 

• Första generationens invandrare åtnjuter låg status i samhället. Deras barn tenderar 
bli tvåspråkiga men utvecklingen går mot enspråkighet. Det är denna väl 
integrerade andra generation som börjar längta efter det förlorade eller försvagade 
språket.  

• Den kommunala finska servicen efterfrågas främst av de äldre medan de yngre 
använder svenska.  

• Fokus i minoritetsarbetet har till stor del legat på den första generationens frågor 
såsom värdig ålderdom och pensionärsliv med följden att en del yngre sverigefinnar 
kan ha upplevt sig exkluderade från det sverigefinska minoritetsarbetet och 
föreningslivet som främst riktat sig till de äldre.  

• Intresset för finskan har växt bland de yngre och sverigefinskheten och finska 
språket numera anses ha högre status vilket syns bl.a. i Facebook där olika 
intressegrupper grundats för unga vuxna som vill lära sig mer finska.  

• Intresset för finsk förskola och familjedaghem har ökat på senare år.  
• En stor fördel för finskan i Sverige är att språket talas i Finland vilket innebär att 

sverigefinnar, till skillnad från andra nationella minoriteter, har en självklar källa till 
litteratur, läromedel, tidskrifter, filmer, musik och annat material från grannlandet.  

• En del yngre finländare som flyttar till Sverige för att studera eller arbeta uppfattas 
inte som tillhörande den sverigefinska minoriteten av en del sverigefinnar samtidigt 
när dessa utgör en grupp med stort intresse för finskspråkig barn- och 
ungdomsverksamhet.  
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Rapporten tar också fasta på slutsatser som anses vara viktiga för den sverigefinska 
minoritetens framtida överlevnad (s. 23-26). Nedan finns utdrag ur slutsatserna:  
 

• Tydligare fokus på yngre sverigefinnars behov och delaktighet krävs om 
sverigefinskheten ska ha en framtid i Sverige. Samarbete mellan organisationer och 
kommuner krävs för att nå dessa sverigefinnar.  

• Sverigefinnarna själva behöver ta ansvar för och aktivt bidra till att öka kunskapen 
om sin minoritet och dess behov. Det är talarna själva som bär det största ansvaret 
för att revitalisera språket, medan majoritetssamhället kan bidra med verktyg och 
förutsättningar.  

• Det krävs både muntliga och skriftliga kunskaper för att ett språk ska kunna 
utvecklas balanserat hela livet. Säkerställ därför barns rätt och tillgång till 
modersmålsundervisning. Möjliggör undervisning på modersmål, inte bara i 
modersmål.  

• Skapa strukturer för att rekrytera finskspråkig personal genom att öka 
medvetenheten bland rekryterare. Uppmuntra systematiskt personer med 
kunskaper i finska att söka sig till sådan verksamhet och få även befintliga 
medarbetare som idag verkar på svenska vilja använda finska i tjänsten. Ge yngre, 
vars språkkunskaper i finska kan vara begränsade, möjlighet att förkovra sig så att 
de vågar använda finska i tjänsten. 

 

Den sverigefinska minoriteten i Göteborg 

Sverigefinne definieras ofta som en person som själv är född 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. Första generationens sverigefinnar i Göteborg är ca 7 000, andra generationens 
sverigefinnar ca 11 500 och tredje generationens sverigefinnar ca 11 500.  Sammanlagt 
finns det ca 30 000 personer med sverigefinsk bakgrund i Göteborg. I Göteborgs 
kranskommuner finns ytterligare 19 000 personer med sverigefinsk bakgrund. Definitionen 
tar dock inte hänsyn till modersmål eller självidentifikation dvs. om man upplever sig som 
sverigefinne. En del av sverigefinnar tillhör naturligtvis även andra etniska minoriteter t.ex. 
finska romer och judar.  

Den sverigefinska minoriteten är en av Göteborgs största minoriteter men en stor del av 
andra och tredje generationens sverigefinnar kan inte längre finska. Detta har sin grund 
bland annat i myndigheternas agerande ända inpå början av 1980-talet då de sverigefinska 
föräldrarna kunde få råd att inte prata finska med sina barn i syfte att undvika 
halvspråkighet (www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-
minoriteter). I Göteborg med omnejd finns ca 30-tal sverigefinska föreningar vilka 
engagerar mestadels den första generationen men vilka spelar en viktig roll i 
revitaliseringen av det finska språket genom till exempel generationsöverskridande 
aktiviteter.  

Stadsledningskontoret kartlade i mars 2013 antalet sverigefinnar per stadsdel, ålder och 
generation i Göteborg (se www.goteborg.se/suomeksi). Resultaten visar att första 
generationens sverigefinnar oftast bor i Angered, Norra Hisingen och Västra Hisingen, 
medan andra och tredje generationen bor oftast i Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda och 
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Centrum. Det sammanlagda antalet barn och ungdomar 19 år och yngre i Göteborg är ca 
10 000. Av dessa 10 000 sverigefinska barn och ungdomar kommer ca 350 elever (3,5 %) i 
kontakt med modersmålsstöd eller modersmålsundervisning. Ett positivt tecken på lokal 
kommunal utveckling är den arbetsgrupp som grundades i januari 2014 och som har som 
mål att kunna erbjuda helt- eller delvis finsk förskoleverksamhet i Göteborg. Från och med 
maj 2014 erbjuder Västra Göteborg i samarbete med Askim-Högsbo-Frölunda finsk förskola 
en dag i veckan. Sammanlagt 15 barn deltar i undervisningen medan ytterligare 65 har 
anmält intresse i dessa stadsdelar (juni 2014). Från och med augusti 2014 erbjuder även 
Majorna-Linné delvis finsk förskola. Arbetsgruppen har som mål att kunna erbjuda finsk 
förskola i ett flertal stadsdelar.       

Våren 2013 genomförde stadsledningskontoret också en kartläggning av hur stadsdelarna 
informerat om finsk äldreomsorg, om stadsdelen inventerat behovet av finsk äldreomsorg, 
hur många äldre får finsk äldreomsorg, om stadsdelen kan tillgodose behovet och hur 
många bland personal inom äldreomsorg resp. hälso- och sjukvård har kunskaper i finska. 
Resultaten visar att stadsdelarna kommit olika långt med arbetet. Finsk äldreomsorg 
erbjuds i alla stadsdelar men hur aktivt stadsdelen informerar om rätten till finsk 
äldreomsorg varierar mellan stadsdelarna. I vissa stadsdelar har ingen önskat sig finsk 
äldreomsorg vilket kan bero på bristfällig information. Positivt är att det finns finskkunniga 
bland personalen i varje stadsdel (sammanlagt ca 150 personer inom staden) och att 
stadsdelarnas ambition är att språkmatcha personalen med brukare t.ex. inom 
hemtjänsten så att de finskspråkiga brukarna kan erbjudas finsk hemtjänst om de önskar 
det. En vidare informationssatsning behövs enligt den sverigefinska minoritetens 
representanter för att säkerställa kunskaper om finskt förvaltningsområde och om rätten 
till finsk äldreomsorg.  
 
Vad gäller rätten till helt eller delvis finsk äldreomsorg är det viktigt att poängtera i detta 
sammanhang att det i varje enskilt fall krävs en utredning om behov av stöd/hjälp enligt 
Socialtjänstlagen § 4:1 för att kunna bedöma om personen har rätt till bistånd. Om 
personen beviljas stöd/hjälp i hemmet har personen, om så önskas, rätt att få omsorgen 
helt eller delvis utförd på finska. Personen har alltid rätt att få behovskartläggningen som 
leder till bedömningen utförd på finska om så önskas. Ett tecken på positiv lokal utveckling 
är de stadengemensamma blanketterna om stöd i hemmet och ansökan om särskilt 
boende som färdigställs under 2014 där den sökande kan välja finsk, meänkieli eller samisk 
äldreomsorg genom ett kryss i rutan. Blanketterna översätts också till finska. Mer 
information om den lokala utvecklingen under år 2013 och 2014 finns bland annat i 
årsrapporten 2013 på goteborg.se/suomeksi.  

 

Behovskartläggning 
 

Stadsledningskontoret har haft samrådsmöten med representanter för den sverigefinska 
minoriteten för att forma denna handlingsplan. Samråd har skett genom att: 
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• Stadsledningskontoret har gjort en kartläggning av minoritetsgruppernas upplevelse 
av behov tillsammans med representanter för minoriteten där man även kommit 
fram till prioriterade områden och konkreta insatser i bilagan.  

• Även icke-föreningsaktiva personer med intresse för de sverigefinska frågorna har 
getts möjlighet att fylla i en tvåspråkig enkät på stadens webbsida med öppna 
frågor om hur staden kan främja den sverigefinska minoritetens rättigheter 

• Stadsledningskontoret har ombett Delegationen för den sverigefinska minoriteten i 
Göteborg att ha synpunkter på hela handlingsplanen, inklusive upplägg, text och 
förslag till vidare arbete hösten 2013.  

• Göteborgs Stads sverigefinska råd samt referensgrupperna för Skola och språk, 
Äldreomsorg och Kultur har tagit del av både förslaget till handlingsplan (våren 
2014) samt den reviderade handlingsplanen (hösten 2014) och kunnat ge sina 
synpunkter.  

 

Från erkännande till egenmakt 

Erkännandet – information och synliggörande 

Information är det viktigaste området som den sverigefinska minoriteten prioriterat i 
samråd med stadsledningskontoret. Information om minoriteten och synliggörande av den 
är former av erkännande som bekräftar att den sverigefinska minoriteten är en del av de 
nationella minoriteterna och en del av Göteborg och samhället i stort. Den sverigefinska 
minoriteten i Göteborg uttalar att majoritetssamhället inte har kunskap om vad finskt 
förvaltningsområde innebär. För att öka kunskaperna och förståelsen är synliggörande av 
och information om minoriteten några av de viktigaste faktorerna. Det är också viktigt att 
bekämpa de stereotypa bilder som finns om den sverigefinska minoriteten.    
 
Arbetet med synliggörande behöver ha som utgångspunkt att ifrågasätta normer och 
inkludera alla diskrimineringsgrunder. Tillgång till kultur, språk, social omsorg och 
skolundervisning är mänskliga rättigheter. Att tillhöra en nationell minoritet utesluter inte 
att man till exempel också kan ha en funktionsnedsättning, vara HBTQ-person etc. Detta 
kräver att arbetet kännetecknas av att många olika perspektiv hålls levande samtidigt. 
 
Minoritetsrepresentanterna anser att resurser och samrodning behövs för att staden ska 
kunna skydda och främja den sverigefinska minoriteten och ge den möjligheter att utveckla 
sin kultur och sitt språk. 

Egenmakt – arbete med prioriterade områden  

Utveckling från erkännandet till egenmakt innebär att den sverigefinska minoriteten ska 
kunna ta makt över sin egen vardag och rätten att bli jämlikt behandlad. Den sverigefinska 
minoriteten i Göteborg har pekat ut fyra områden inom vilka insatser behövs för att 
åstadkomma egenmakt. Genom alla fyra områden löper information som en röd tråd och 
återkommer i form av kommunikation, social omsorg, språk i förskolan och skolan samt 
fritid och kultur.  

• Kommunikation. Information till allmänheten och till den sverigefinska minoriteten 
om att Göteborgs Stad är del av det finska förvaltningsområdet. Den sverigefinska 
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minoritetens representanter önskar att stadsdelarna systematiserar den befintliga 
finska servicen och ger tydlig information om hur medborgaren kan få finsk service.  

• Social omsorg. Detta område har i skilda former nämnts som prioriterat av den 
sverigefinska minoriteten. Här ingår bland annat äldreomsorg och hälsa. 
Systematisering av finsk äldreomsorg och rätten till att använda finska skriftligt och 
muntligt med kommunen vid bland annat biståndsbedömningsprocessen nämns 
som viktiga. Även möjlighet till fritidsaktiviteter och kultur för äldre påtalas av 
minoriteten.  

• Språk i förskolan och skolan. Det finska språket är i behov av revitaliseringsinsatser. 
Information om rätten och tillgång till finsk förskoleverksamhet ska säkerställas. 
Information från skolan om rätten till sitt språk och möjlighet till 
modersmålsundervisning behöver utvecklas och förbättras för att nå ut till föräldrar 
och barn. Formerna för tillgång till undervisning i finska behöver utvecklas.  

• Fritid och kultur. Behovet av att utöva rätten till och öka intresset för sin kultur 
genom fritidsaktiviteter och föreningsstöd är centralt för den sverigefinska 
minoriteten. Genom kommunens stöd till fritidsaktiviteter och föreningar kan 
staden främja såväl gemenskap inom minoritetsgruppen som mellan minoriteten 
och majoritetssamhället. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Behov av 
centrerat ansvar för den sverigefinska kulturen inklusive kultur för barn, finska 
språket och medborgarinformation påtalas av minoriteten.  

 

 

Statsbidrag 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län beviljar Göteborgs Stad årligen statsbidrag som är avsett att 
användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av 
implementeringen av minoritetslagstiftningen och säkerställandet av den sverigefinska 
minoritetens rättigheter. Stadsledningskontoret har i uppdrag att besluta om fördelning av 
statsbidraget inom staden efter samråd med minoritetsgruppen. Medelsanvändning 
redovisas två gånger per år till Länsstyrelsen i Stockholms län. År 2014 var statsbidraget 
2,64 mkr.  
 
Möjliga användningsområden för statsbidraget är bland annat informationsinsatser och 
översättningar, kartläggningar, organisationsöversyn och -förändringar, kultur- och 
språkinsatser, synliggörande av den sverigefinska minoriteten och finska språket, initiala 
mobiliseringsinsatser t.ex. inköp av litteratur och pedagogiskt material och del av 
personalkostnader, samråd med minoriteten och framtagning av handlingsplan. 
Statsbidraget kan användas till att stödja och förstärka insatser och idéer i befintlig 
verksamhet i enlighet med minoritetslagens intentioner. Statsbidraget får inte användas till 
sådan verksamhet som kommunen sedan tidigare har skyldighet att anordna, t.ex. 
modersmålsundervisning i stadsdelarna eller bidrag till föreningars basverksamhet.   
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Aktuell lagstiftning 

2000-talet 

Sedan år 2000 har Sverige en samlad nationell minoritetspolitik i och med att regeringen 
samma år ratificerade Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter 
samt den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. 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.  
 
De nationella minoriteterna har en uttalad samhörighet, en egen religiös, språklig eller 
kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. De har dessutom funnits i Sverige 
under lång tid. Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk och geografisk 
anknytning, medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i Sverige.  
 
I artikel 1 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”. Mänskliga 
rättigheter gentemot befolkning medför ansvar och skyldigheter för det offentliga. Den 
kommunala verksamheten har alltså skyldighet att beakta dessa rättigheter i sin planering 
och i genomförande av sina aktiviteter. 
 
De nationella minoriteternas rättigheter ska sättas in i det regelverk som kringgärdar de 
mänskliga rättigheterna. Här ingår internationell lagstiftning såsom FN:s barnkonvention 
eller den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna samt nationell lagstiftning 
såsom skollagen, för att nämna några exempel. Det finns ett tydligt fokus på barn i 
lagstiftningen som gör att barnens perspektiv speciellt ska beaktas. 

 

Språklagen (2009:600) 

1 juli 2009 fick Sverige en språklag (2009:600). Där fastslås att svenska är vårt huvudspråk. 
Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk som alla bosatta i Sverige ska 
ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Vidare fastslår 
språklagen att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla 
och använda minoritetsspråket. ”Det allmänna” ska, enligt språklagen, ansvara för att den 
enskilde ges tillgång till språket. 
 

Skollagen (2010:800) och Lgr 11 

I skollagen regleras att varje barn ska få möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål i förskolan och förskoleklassen. Vad gäller rätten till modersmålsundervisning i 
grundskola och gymnasieskola regleras också den i skollagen där de nationella 
minoritetsspråken har utökade rättigheter jämfört med andra modersmål. 
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk i grundskolan ska erbjudas även 
om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och även om antal elever i 
undervisningsgruppen är mindre än fem. Eleven måste ha grundläggande kunskaper i sitt 
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modersmål. För att få modersmålsundervisning i gymnasieskolan krävs goda kunskaper i 
språket. Även här är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning om 
antalet elever är mindre än fem.  
 
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen våren 2014 om ändring i skollagens 
bestämmelser på förkunskaper på nationella minoritetsspråk (prop. 2013/14:148). I den 
föreslås att krav på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för 
elever som tillhör en nationell minoritet. Det föreslås även att för de obligatoriska 
skolformerna ska kravet på att eleven har grundläggande kunskaper i språket tas bort. Det 
betyder att nationella minoritetsspråk kommer att kunna läsas som nybörjarspråk i 
grundskolan från och med 2015-07-01.  
 
Synliggörandet av de nationella minoriteterna spelar en stor roll i arbetet att säkerställa 
dessa rättigheter. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – 

övergripande mål och riktlinjer (LGR11) ska skolan ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteterna och deras 
kultur, språk, religion och historia. En del av det centrala innehållet i kursplanerna för 
samhällskunskap, historia och svenska är att diskutera de nationella minoriteterna, deras 
språkbruk och ställning och rättigheter i samhället. 
 

Ny lag (2009:724) gällande nationella minoriteter 1 januari 2010 

I syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att höja ambitionen i 
minoritetspolitiken överlämnade regeringen år 2009 propositionen Från erkännande till 

egenmakt 2008/09:158. Utifrån denna trädde den nya lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk i kraft 1 januari 2010.  
 
Lagen har tillkommit för att förtydliga de nationella minoriteternas rättigheter. Lagen 
inkluderar tre målområden i de så kallade ”grundskyddsparagraferna”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger möjlighet för kommuner att 
frivilligt ansluta sig till förvaltningsområdet för finska, samiska och meänkieli vilket ger 
dessa minoriteter så kallat ”förstärkt skydd”. Från februari 2011 är Göteborg del av 
förvaltningsområdet för finska vilket innebär följande: 
 
 

3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag. 
 
4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvarför att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 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. 
 
5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 
minoriteterna i sådana frågor. 
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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 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. 
 
17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet enligt 2 a kap. 1 
och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats 
i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive 
samiska. 
 
18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller 
delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som 
behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett 
förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket. 
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BILAGA 2 Reviderade förslag till konkreta insatser 

 

 Övergripande mål enligt inriktning i kommunfullmäktiges budget 
 
Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas genom att 

4. Invånarna ska ges ökad kunskap om sina rättigheter 
5. Stadens verksamheter ska bli mer lyhörda för medborgarnas rättigheter 
6. Främja de målsättningar som återfinns i ramkonventionen om skydd för de nationella minoriteterna och den europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk. 
 

Delmål Koppling till lagen om nationella minoriteter Insats och ansvarsställe 
Informationen 
om den 
sverigefinska 
minoritetens 
rättigheter ska 
finnas tillgänglig  
 
 
 

3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på 
lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter enligt denna lag. 

1. Utveckling av en kommunikationsstrategi för användning av finska medier (tv, radio, 
tidningar)  
Ansvar: Stadsledningskontor i samarbete med den sverigefinska minoriteten 

2. Uppdatering och utveckling av goteborg.se/suomeksi 
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med Nämnden för konsument och 
medborgarservice 

3. Utveckling av ett kalendarium på goteborg.se/suomeksi där aktiviteter som berör den 
sverigefinska minoriteten kan läggas upp 
Ansvar: Nämnden för konsument och medborgarservice 

 
4. Fortsatt utgivning av den kommunala, tvåspråkiga informationstidningen Jag är 

sverigefinne 
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med den sverigefinska minoriteten 

 
Göteborgs Stad 
ska vid behov 
kunna ge muntlig 
och skriftlig 
service på finska 

8 § Enskilda har rätt att använda finska […] med en 
förvaltningsmyndighet vars geografiska 
verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller 
med minoritetsspråkets 
förvaltningsområde. […] Om den enskilde använder 
finska […] är myndigheten skyldig att ge muntligt 

 
1. Stadsdelarna ska ge information på finska om den tillgängliga servicen på stadsdelens 
webbsida inom relevanta områden  
Ansvar: Nämnden för konsument och medborgarservice i samarbete med 
stadsdelsnämnderna 
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svar på samma språk. 
11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska […]. 
17 § När en kommun i ett förvaltningsområde 
erbjuder plats i förskoleverksamhet […] ska 
kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär 
det plats i förskoleverksamhet där 
hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska 
[…] 
18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska 
erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller delar av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar finska 
[…].  

2. Säkerställ tillgång till finskspråkiga koordinatorer i vissa sektorer.  
Ansvar: Stadsdelsnämnderna 

3. Säkerställ finskkunnig personal på Kontaktcenter 
Ansvar: Nämnden för konsument och medborgarservice  

4. Kartläggning av medarbetares kunskaper i finska och vilja att använda finska i arbetet 
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med stadsdelsnämnder och relevanta 
förvaltningar 

Göteborgs Stads 
ska ge tillgång till 
äldreomsorg på 
finska.  
 

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska 
erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller delar av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar finska 
[…].  

1. Fördjupad kartläggning om behov av finsk äldreomsorg  
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med den sverigefinska minoriteten och 
stadsdelsnämnderna 
 

2. Säkerställ information om rätt till finsk äldreomsorg och hemtjänst i biståndsbedömning 
Ansvar: Stadsdelsnämnderna 
 

Synligheten för 
och främjande av 
den sverigefinska 
minoritetens 
kultur och språk 
ska öka 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna 
har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även 
i övrigt 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. 

1. Högtidlighållande av Sverigefinländarnas dag (24/2)  
Ansvar: Kulturnämnden i samråd med den sverigefinska minoriteten och 
stadsledningskontoret. 

2. Bidrag till den sverigefinska minoritetens utåtriktade kulturella samt språkliga aktiviteter 
Ansvar: Kulturnämnden i samråd med den sverigefinska minoriteten och 
stadsledningskontoret.  
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17 § När en kommun i ett förvaltningsområde 
erbjuder plats i förskoleverksamhet 
enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska 
kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär 
det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på finska […]. 
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 
förvaltningsområde. […] Om den enskilde använder 
finska, meänkieli eller samiska i ett sådant 
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar 
på samma språk. 

 

4. Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsaktiviteter samt inåtriktade kulturella 
aktiviteter. Stärka de sverigefinska föreningarna genom riktade insatser för målgruppen. 
Ansvar: Idrotts- och föreningsnämnden 

5. Projekt med Lundby bibliotek i syfte att informera om rätten till finsk äldreomsorg samt 
om bibliotekens service till den äldre sverigefinska befolkningen utvecklas.  
Ansvar: Stadsdelsnämnden Lundby i samarbete med stadsledningskontoret  

Den 
sverigefinska 
minoritetens 
möjlighet till 
modersmål och 
språkbruk ska 
öka 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna 
har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även 
i övrigt 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. 

1. Former för att kunna erbjuda undervisning i finska samt studiehandledning ska utvecklas. 
Undervisning i finska ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom barnens ordinarie 
skolgång.  
Ansvar: Utbildningsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna  

2. Tydliggöra möjligheten till val av modersmålsspråk i förskola, grundskola och gymnasium. 
Ansvar: Utbildningsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna  

Stödja barns 
tvåkulturella 
identitet och 
språkanvändning 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna 
har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även 
i övrigt 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. 

1. Främja programinslag på finska inom stadens egna kulturverksamheter. Stimulera aktörer 
inom Göteborgs kulturliv till utbyten mellan Sverige och Finland.  
Ansvar: Kulturnämnden i samarbete med den sverigefinska minoriteten  

2. Inköp av finsk barnlitteratur samt uppmärksammande av sverigefinsk kultur och det finska 
språket 
Ansvar: Kulturnämnden och folkbiblioteken 

Vid önskemål 
erbjuda barn 
plats i förskola 

17 § När en kommun i ett förvaltningsområde 
erbjuder plats i förskoleverksamhet 
enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska 

Utveckla modersmålsavdelningar i förskolor. 
Ansvar: Stadsdelsnämnderna 
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där hela eller 
delar av 
förskoleverksam
heten ges på 
finska  

kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär 
det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på finska […] 

Skydda och 
främja den 
sverigefinska 
minoritetens 
språk och kultur 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna 
har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även 
i övrigt främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. 
 
 

1. Utredning av möjligheten att starta finskspråkiga dagverksamheter.  
Ansvar: Stadsledningskontoret koordinerar utredningen  

2. Utredning av möjligheten till ytterligare ett seniorboende  
Ansvar: Stadsledningskontoret koordinerar utredningen 
 
3. Utredning av möjligheten att utveckla ett sverigefinskt kulturcentrum som erbjuder 
barnkultur, ger medborgarinformation (medborgarkontor) och agerar som språkcentrum och 
mötesplats i syfte att revitalisera språk och kultur. 
4.  Utredning av möjligheten att starta ett finskt all-aktivitetshus 
Ansvar:  Stadsledningskontoret koordinerar utredningen  
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BILAGA 3 Remissinstansernas synpunkter på förslag till konkreta insatser 
 
 

Stadsdelsnämderna 
 
 
Stadsdelarna ska ge information på finska om den tillgängliga servicen på stadsdelens webbsida inom relevanta områden  
Ansvar: Nämnden för konsument och medborgarservice i samarbete med stadsdelarna 
 
Synpunkter: Bra att huvudansvaret ska ligga på Konsument och medborgarservice. Informationen mellan stadsdelarna ska samordnas för att skapa enhetlighet. Både när det 
gäller information om den sverigefinska minoritetens rättigheter och information om tillgänglig service till minoriteten kan nya sätt via internet, sociala medier, appar och it-
lösningar användas. En del förvaltningar ser gärna att framtagande av material sker centralt för att säkra enhetlighet inom staden, men i samverkan med stadsdelarna för att 
fånga upp de lokala perspektiven. 
 
Säkerställ tillgång till finskspråkiga koordinatorer i vissa sektorer.  
Ansvar: Stadsdelsnämnderna 

 
Synpunkter: Av handlingsplanen kan utläsas att koordinatorerna ska tas fram bland förvaltningens egna medarbetare genom den inventering av språkkompetens som 
stadsledningskontoret föreslår. De finskspråkiga koordinatorernas arbetsuppgifter och ansvar tydliggöras ytterligare. Det krävs en strategi för hur dessa koordinatorer och 
annan finskspråkig personal ska användas i verksamheterna samt ett stadengemensamt stöd för denna medarbetargrupp. En del förvaltningar lyfter också frågan om dessa 
koordinatorer behövs i varje stadsdel om minoriteten är liten och det finns bara ett fåtal i persopnalen som kan språket.  
 
Kartläggning av medarbetares kunskaper i finska och vilja att använda finska i arbetet 
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med stadsdelsnämnder och relevanta förvaltningar 
 
Synpunkter: En del förvaltningar har redan kartlagt sin personals språkkunskaper, en del håller på att genomföra det. Vissa förvaltningar önskar samordning från 
stadsledningskontoret.  
 
Fördjupad kartläggning om behov av finsk äldreomsorg  
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med den sverigefinska minoriteten och stadsdelsnämnderna 
 
Synpunkter: Inga synpunkter.  
Säkerställ information om rätt till finsk äldreomsorg och hemtjänst i biståndsbedömning 
Ansvar: Stadsdelsnämnderna i samarbete med stadsledningskontoret 
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Synpunkter: Inga synpunkter 
 
Projekt med Lundby bibliotek i syfte att informera om rätten till finsk äldreomsorg samt om bibliotekens service till den äldre sverigefinska befolkningen utvecklas.  
Ansvar: Stadsdelsnämnden Lundby i samarbete med stadsledningskontoret 
 
Synpunkter: Lundby stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till förslaget.  
 
Utveckla modersmålsavdelningar i förskolor.  
Ansvar: Stadsdelsnämnderna.  
 
Synpunkter: För att kunna säkerställa servicen inom förskola och äldreomsorg behövs mer samarbete mellan stadsdelarna. En del nämnder anser att det finns en risk att 
särskilda förskolor och äldreboenden för den sverigefinska befolkningen skulle bidra till en ökad isolering av språkgruppen.   
 
Högtidlighållande av Sverigefinländarnas dag (24/2)  
Ansvar: Kulturnämnden i samråd med den sverigefinska minoriteten och stadsledningskontoret. 
 
Synpunkter: Stadsdelsnämnderna ansåg att deta bäst sker i samarbete mellan kulturförvaltningen och stadsledningskontoret, men det påpekades också av vissa 
förvaltninagr att det behövs lokala aktiviteter och arrangemang i stadsdelarna för att uppmärksamma dagen och få en spridning. Flera stadsdelsförvaltningar ville också 
uppmärksamma stereotypa förväntningar och normer kring sverigefinnar i samband med firandet 

 
 
 

Idrotts- och föreningsnämnden 
 
 
Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsaktiviteter samt inåtriktade kulturella aktiviteter. Stärka de sverigefinska föreningarna genom riktade insatser för målgruppen. 
Ansvar: Idrotts- och föreningsnämnden 
 
Synpunkter: Nämnden poängterar att nuvarande bidragsregler redan ger möjlighet att stödja verksamhet som föreslås i handlingsplanen. Det behöver därför inte inrättas en ny 
bidragsform utan förvaltningen kommer att kontakta berörda organisationer för att göra dem medvetna om möjligheten att söka bidrag. 
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Kulturnämnden 
 
Högtidlighållande av Sverigefinländarnas dag (24/2)  
Ansvar: Kulturnämnden i samråd med den sverigefinska minoriteten och stadsledningskontoret. 
 
Synpunkter: Kulturnämnden ser det som naturligt att ansvara för att varje år fira sverigefinländarnas högtidsdag. Man anser att det bör definieras i vilket syfte nationella 
minoriteters högtidsdagar ska firas och ses därför som positivt att formerna för högtidlighållandet ska definieras i samarbete mellan förvaltning och minoritet.  
 
Bidrag för den sverigefinska minoritetens utåtriktade kulturella samt språkliga aktiviteter 
Ansvar: Kulturnämnden i samråd med den sverigefinska minoriteten och stadsledningskontoret.  
 
Synpunkter: Kulturnämnden lyfter upp stödformen för interkulturella projekt som har nationella minoriteter som prioriterad målgrupp och som redan idag ger stöd till 
sverigefinska aktiviteter.  
 
Utveckling av finska programinslag i samarbete med Alfons Åbergs Kulturhus  
Ansvar: Kulturnämnden i samarbete med den sverigefinska minoriteten och stadsledningskontoret 
 
Synpunkter: Nämnden vill gärna främja programinslag på finska inom sin egen verksamhet i samråd med minoriteten i stället för att uveckla samarbetet med Alfons Åbergs 
kulturhus. Den ser gärna en stimulering av de många fria aktörer som finns inom Göteborgs kulturliv till utbyten mellan Sverige – Finland, och påminner om Lagerhuset där unga 
på eget initiativ kan sätta upp arrangemang som har koppling till nationella minoriteter. 
 
Inköp av finsk barnlitteratur samt uppmärksammande av sverigefinsk kultur och det finska språket 
Ansvar: Kulturnämnden och folkbiblioteken i samarbete med stadsledningskontoret 
 
Synpunkter: Det köps redan nu finsk litteratur till stadens bibliotek. Enligt nämnden hade en önskvärd utveckling varit om man kunnat permanenta projektet som 
Stadsbiblioteket nu genomför motsvarande Barnens första bok på finska. 
 

 
Utredning av möjligheten att starta ett finskt all-aktivitetshus 
Ansvar: Kulturnämnden 
 
och 
 
Utredning av möjligheten att utveckla ett sverigefinskt kulturcentrum som erbjuder barnkultur, ger medborgarinformation (medborgarkontor) och agerar som språkcentrum 
och mötesplats i syfte att revitalisera språk och kultur. 
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Ansvar: Stadsledningskontoret koordinerar utredningen  
 
Synpunkter: Nämnden är kritisk till förslaget att utreda möjligheten av att starta finskt all-aktivitetshus i Göteborg: ”När det gäller sådana riktade insatser finns risk för 

exkludering av andra grupper och förvaltningen tror mer på att främja inkludering och synliggörande inom befintliga institutioner och verksamheter i staden. Såvida en utredning 

om ett allaktivitetshus kommer till stånd är dock förvaltningen beredd att medverka i denna”.   

 

 
Utbildningsnämnden 

 
Former för att kunna erbjuda undervisning i finska samt studiehandledning ska utvecklas. Undervisning i finska ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom barnens 
ordinarie skolgång.  
Ansvar: Utbildningsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna 
 
Synpunkter: Utbildningsnämnden anser att utveckling av nya former för undervisning i finska gäller framförallt undervisningen på grundskolenivå. Förslaget innebär en 
omfattande och resurskrävande pedagogisk utvecklingsinsats som förutsätter att nämnden får utnyttja del av statsbidraget. Förvaltningen ser positivt på en gemensam planering 
av denna. 
 
Tydliggöra möjligheten till val av modersmålsspråk i förskola, grundskola och gymnasium. 
Ansvar: Utbildningsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna  
 
Synpunkter: Inga synpunkter.  

 

 

Nämnden för konsument- och medborgarservice 
 
Uppdatering och utveckling av goteborg.se/suomeksi 
Ansvar: Stadsledningskontoret i samarbete med Nämnden för konsument och medborgarservice 
 
Synpunkter: Förvaltningen ställer sig positiva till att utveckla ingången suomeksi på goteborg.se, men verksamhetsansvaret och därmed även inforamtionsansvaret ska ligga, i 
enlighet med informationspolicyn, på stadsledningskontoret.  
 
Utveckling av ett kalendarium på goteborg.se/suomeksi där aktiviteter som berör den sverigefinska minoriteten kan läggas upp 
Ansvar: Nämnden för konsument och medborgarservice 
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Synpunkter: Förvaltningen ställer sig positiva till ett kalendarium där aktiviteter kan läggas upp som berör den sverigefinska minoriteten. Ett sådant kalendarium för hela staden 
håller på att byggas och beräknas vara klart i slutet av 2014.  
 
Stadsdelarna ska ge information på finska om den tillgängliga servicen på stadsdelens webbsida inom relevanta områden  
Ansvar: Nämnden för konsument och medborgarservice i samarbete med stadsdelarna 
 
Synpunkter: Inga synpunkter.  
 
Säkerställ finskkunnig personal på Kontaktcenter 
Ansvar: Nämnden för konsument och medborgarservice 
 
Synpunkter: Redan idag har kontaktcenter 5 personer som talar det finska språket. Förvaltningen ställer sig positiv till att fortsatt rekrytera servicevägledare som har kunskap i 
finska vid behov av ersättare. Det är dock viktigt att de personer som anställs i kontaktcenter även uppfyller övriga krav som ställs på servicevägledare bland annat erfarenhet av 
service och bemötande samt god kunskap i informationssökning i digitala medier. Kontaktcenter bedömer att volymen samtal där finska efterfrågas är så låg att det inte finns 
möjlighet att anställa någon enbart för detta syfte. 
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BILAGA 4 Stadsdelars inventering 
 
 

 
Angered I Angered erbjuder Sektor Utbildning barnomsorg på finska. Utifrån ett befolkningsperspektiv finns det möjlighet att välja en finskspråkig förskola (enskild). 

Förvaltningen har även säkerställt tillgången på finskspråkig personal i vissa förskolor och skolor. 

Sektor Kultur och Fritid har två finska medarbetare och en finsk förening som ansöker om föreningsstöd. Förra året lämnade föreningen in ansökan om 
föreningsstöd på finska.  
Bibliotekens media inköp hanteras av Kulturförvaltningen. Det gäller också det finska beståndet. Finsktalande barn och vuxna informeras om utbudet av 
litteratur på finska. 
Biblioteken deltar också i ett projekt som avser förstärka informationen till den finsktalande befolkningen och att efterfrågan på ljudböcker och talböcker 
på finska ska öka. Bibliotekens personal kommer att delta i informationsträffar kring detta. Vad det gäller skolbiblioteken så är det skolans ansvar. 
 
Inom äldreomsorgen erbjuder man ”telefonservice” på finska två timmar i veckan. På Lövgärdets Äldreboende finns det en enhet (Rauhala) för personer 
från Finland. Här arbetar endast finsktalande personal. I anslutning till Rauhala har en enhet (Onnela) för finsktalande personer med demenssjukdom 
startats i september. Enheten är en viktig resurs i ett hela staden perspektiv och vid årsskiftet var hälften av platserna belagda från andra stadsdelar. 

I Gårdssten bedrivs en populär dagverksamhet för finskspråkiga som heter Ilta Tähti. Verksamheten drivs som föreningsverksamhet och får föreningsstöd 

från stadsdelsnämnden. 

Vidare finns ”Livslots”, som är ett samverkansprojekt mellan Sektor Äldreomsorg, Primärvården, Angereds Närsjukhus samt Vårdalinstitutet. Inom ramen 

för projektet bedriver man förebyggande och hälsofrämjande program för äldre immigranter. I studien vänder man sig till äldre från Finland och 

Bosnien/Hercegovina. 

Vid rekrytering efterfrågas finskspråkighet, eftersom behovet är stort, främst inom hemtjänsten. 

 
Askim-

Frölunda-
Högsbo 

När Göteborg anslutit sig till det finska förvaltningsområdet gick förvaltningen ut till förskolor och äldreomsorg med information dels om att kommunen ska 
erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska, om barnets vårdnadshavare så önskar, och dels om att kommunen vid önskemål ska ordna tjänster 
helt eller delvis på finska inom äldreomsorg och nödvändig omvårdnad. Språkinventering har under 2012/2013 genomförts för personalen vid stadsdelens 9 
särskilda boenden (äldreboenden). Finsktalande personal finns vid 4 av dessa särskilda boenden. 

Vad gäller möjligheten att erbjuda förskoleplatser med finsktalande personal så har ett samarbete med SDF Västra Göteborg inletts. Inventering av 
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finskspråkig personal inom förskolan i stadsdelen pågår. Finsktalande barn i åldern 1-5 år inventeras i de bägge stadsdelarna. När denna inventering är klar 
kommer föräldrarna att erbjudas finsk förskola under inledningsvis en dag i veckan. SDF Västra Göteborg bidrar med finsktalande pedagoger och SDF 
Askim-Frölunda-Högsbo ställer lokal till förfogande. 

Varje nummer av den tvåspråkiga tidningen "Jag är sverigefinne!" expedieras i ett antal exemplar till samtliga förskolor, äldreboenden och till 
hemtjänstkontor. 

Under 2013 har förvaltningen inrättat ett Medborgarkontor - med särskilt fokus på att de tjänster som erbjuds ska vara till för alla medborgare. Det finns 
språkkompetens på åtta språk däribland finska. En kartläggning skall starta inom förskolan för att se var det finns finsktalande pedagoger för att eventuellt 
kunna erbjuda plats efter önskemål om denna kompetens från föräldrar. 

Stadsdelen deltar i det stadsövergripande arbetet med handlingsplaner för finskt förvaltningsområde och övriga nationella minoriteter. 

Ingen finsk äldreomsorg finns i stadsdelen då det inte finns någon efterfrågan för tillfället. 

Frölunda kulturhus har varit delaktiga i formandet av stadsmuseets utställning om romer samt erbjudit finska kulturarrangemang som dans och film på 
finska i Kulturhusets program. 

 
Centrum Information och kommunikation 

Information på finska om att Göteborgs Stad är en del av finskt förvaltningsområde och vad det innebär för minoriteten är begränsad i Centrum. Tidningen 
Jag är Sverigefinne! distribueras till Guldhedens bibliotek, förvaltningens receptioner, förskolor, äldreboenden, träffpunkter samt på Mötesplats kulturhus. 
Information om våra verksamheter på den lokala webbplatsen saknas på finska, det finns dock möjligheter att få generell information via stadens 
gemensamma kontaktcenter. Information om finskt förvaltningsområde har också getts i förvaltningens hushållstidning Centrumliv vid ett tillfälle.  

Förvaltningen har en arbetsgrupp för finskt förvaltningsområde med representanter från respektive sektor. I nuläget fokuseras på intern 
informationsspridning om finskt förvaltningsområde och vad det betyder för minoritetens rättigheter och förvaltningens arbete med att säkerställa dessa.  

Rutiner för regelbunden inventering av språkkunskaper behöver införas och i rekrytering bör det ses som en merit att kunna använda sig av det finska 
språket i tjänsten. Dessa inventeringar görs med fördel i enlighet med förslag till handlingsplan tillsammans med stadsledningskontoret.  

Äldreomsorg på finska  

Möjligheten att vid behov ge muntlig och skriftlig service på finska tillgodoses till viss del.  En första inventering av språkkunskaper har gjorts inom 
äldreomsorgen och det finns personal som pratar finska och som i vissa fall använder det i kontakt med brukare. 

Språk i förskola och skola 

Inom förskolan finns personal som talar finska och som ibland använder det i kontakt med brukare. I dagsläget är det ingen som efterfrågat finsk förskola i 
stadsdelen genom möjligheten som i dag ges genom att kryssa i detta önskemål i ansökningsblanketten. Till viss del kan detta bero på brist på information 
till föräldrar och barn inom minoritetens rätt till finsk förskoleverksamhet.  
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Centrum är en av de stadsdelar med störst antal andra och tredje generationens sverigefinska minoriteter. En inledande diskussion har påbörjats på 
områdeschefsnivå med närliggande stadsdelsförvaltningar om möjlighet att i framtiden samverka kring finsk-svensk förskoleverksamhet.  

Synliggörande och främjande av kultur och språk 

Inga specifika aktiviteter genomförs i förvaltningen för att synliggöra och främja den finska minoritetens kultur och språk.  

 
Lundby Förvaltningen ser att man delar ansvaret för att de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Minoritetspolitikens 

syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls 
levande. 
Nedan redovisas några av de olika insatserna som sektorerna arbetar med: 
 

Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård 
Sektorn har under året deltagit i en staden gemensam kartläggning av antal medarbetare som talar finska samt hur många brukare som får insatser på 
finska. Resultat: 14 medarbetare har språkkompetens i finska och nio brukare får helt eller delvis insatser på finska. Det finns bland annat medarbetare på 
träffpunkterna som kan tala finska och stadens broschyr kring anhörigstöd finns också tillgänglig på finska. 
 

Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
För att möjliggöra begriplighet och delaktighet vid handläggningsprocessen erbjuder sektorn tolkstöd inom myndighetsområdet till de som har behov av 
detta. Stadens broschyr kring anhörigstöd finns tillgänglig på finska. 
 
Sektor Kultur och Fritid samt Intern service 
Biblioteken anordnar regelbundna sagostunder på finska och ansvarar för projekt "Finska för äldre" där sektorn informerar om bibliotekens service och 
utbud för finsktalande (t ex ljudböcker, talböcker, boken kommer etc.). Informationen går ut till hela staden. 
 

Sektor Utbildning 
Arbetet med att utveckla den språkliga miljön pågår bland annat inom ramen för nämndens lokala mål om att barn i förskolan som inte har svenska som 
modersmål skall erbjudas modersmålsstöd. I stadsdelen finns en fristående Sverige-Finsk förskola/skola. 

 
Majorna-Linné Information och kommunikation 

Informationen som medborgarna och brukarna kan få på finska i Majorna-Linné är väldigt begränsad. Tidningen Jag är Sverigefinne! finns på biblioteken och 
i receptioner i förvaltningen. Informationen på webbplatsen finns inte på finska, det finns dock möjligheter att få information via stadens gemensamma 
kontaktcenter.  

Synliggörande och främjande av nationella minoritetens kultur och språk 

Inga specifika aktiviteter genomförs i förvaltningen för att synliggöra och främja den finska minoritetens kultur och språk. Under året kommer förvaltningen 
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påbörja arbetet med att uppmärksamma de nationella minoriteternas högtidsdagar, där Sverigefinländarnas dag den 24 februari är en. Insatser behövs för 
att göra den sverigefinska minoritetens rättigheter kända i förvaltningen och i stadsdelen.  

Möjligheten att vid behov ge muntlig och skriftlig service 

Möjligheten att vid behov ge muntlig och skriftlig service tillgodoses till viss del på finska. Inventering av språkkunskaper görs inom äldreomsorgen och 
förskolan. Inom äldreomsorgen finns personal som pratar finska och använder det i kontakt med brukare. Inom förskolan finns en person som pratar finska 
och som kan tänka sig att använda detta i sin profession.  
Inventeringen av språkkunskaper behöver systematiseras och i rekrytering bör det ses som en merit att kunna använda sig av det finska språket i tjänsten. 
Dessa inventeringar görs med fördel i enlighet med förslag till handlingsplan tillsammans med stadsledningskontoret.  

Service på finska 

Idag erbjuds service på finska utifrån önskemål och behov. Det är dock enbart inom äldreomsorgen som brukarna använder sig av denna möjlighet. Inom 
äldreomsorgen kan genomförandeplaner utformas på modersmål och i planen noteras de önskemål och intressen den enskilde har gällande bland annat 
språk, kultur och religion.   
 
Förvaltningen behöver  en tydligare bild av vilka behov som kan finnas i stadsdelen av service på finska. I detta är det viktigt att samråda med den 
Sverigefinska minoriteten i staden .  
 
Inom förskolan har de inte fått någon förfrågan om förskola finska. Behov av förskola skulle kunna tillgodoses till viss del. Anmälningsblankett till förskola 
innehåller en ruta där förälder kan kryssa i för finskspråkig förskola  
 
Enligt områdeschef förskola har rätten till att erbjudas förskola delvis på finska aktualiserats. I Majorna-Linné finns cirka 50 barn 0-10 år med minst en 
förälder född i Finland. Majorna-Linné är en av de stadsdelar med störst antal andra- och tredjegenerationens sverigefinska minoriteter.  Att ingen 
efterfrågat förskola på finska kan vara beroende av att föräldrar redan är informerade om att det inte i nuläget inte går att fullt ut få kommunal finskspråkig 
förskola i Majorna-Linné. Tillsammans med tre andra stadsdelar och planeringsledaren på stadsledningskontoret pågår ett arbete med att försöka starta 
finsk/svensk förskoleverksamhet. Frågan processas i förskolans ledningsgrupp. 

 
Västra 

Göteborg 

Den inventering av nuvarande arbete med frågor angående den sverigefinska minoriteten samt medarbetares kunskaper i finska visar att det bor få 
sverigefinnar i stadsdelen och att verksamheterna därför inte arbetat särskilt med frågan. Inom förvaltningen finns några förskolepedagoger samt personal 
inom äldreomsorgen som är finsktalande och som kan tänka sig att använda språket i sitt arbete. På medborgarkontoret kan, vid behov, service 
tillhandahållas på finska. 

Västra Hisingen 
Muntlig och skriftlig service  
ÄO/HS behöver utveckla stadsdelens hemsida innan den översätts till finska språket. När det gäller muntlig service på finska kan det ges vid behov. Inom 
sektor Individ och familjeomsorg/funktionshinder (IFO/FH) används tolk vid behov. Vid behov används finsktalande medarbetare i kontakt med brukaren. 
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Sektor Utbildning ser ett utvecklingsområde i att ha information om service på finska på stadsdelens hemsida. Viktigt att material utvecklas i samverkan 
med stadsdelarna. 
 
Finskspråkiga koordinatorer 
Finns inte inom ÄO/HS idag men kommer att rekryteras vid nyanställning. IFO/FH har finskspråkig kontaktperson för försörjningsstöd/SoL. Stödet och 
informationen till kontaktpersonen behöver förbättras och samordnas stadengemensamt. Finns inte inom sektor utbildning, men när kartläggning av 
medarbetarnas språkkunskaper är genomförd kommer koordinator/kontakperson att tas fram.  
 
Kartläggning av kunskaper i finska 
Pågår inom ÄO/HS. Kommer att genomföras i övriga sektorer under 2014. 
 
Äldreomsorg på finska 
Inom ÄO/HS gjordes en kartläggning 2013 som visade att det inte fanns något större behov av äldreomsorg på finska. Kan tillgodoses för närvarande 
eftersom det finns finsktalande medarbetare i stadsdelen. 
 
Information om finsk äldreomsorg inom biståndsbedömning 
ÄO/HS: Ej påbörjat. Behöver utvecklas. 
 
Barns tvåkulturella identitet och språk 
Biblioteket köper regelbundet in finsk litteratur, både till barn och vuxna. Barnens första bok på finska delas ut till alla nyfödda barn med finska som 
modersmål. 
 
Finsk förskola 
Sektor Utbildning har ingen efterfrågan på sådan verksamhet idag. Om behovet identifieras finns behov av samordning med andra stadsdelar. 

 
Örgryte-
Härlanda 

 

I vår stadsdel har en kartläggning över det finska språket gjorts i samtliga sektorer. Denna inventering visar att vi har medarbetare i varje sektor som talar 
finska. Totalt 34 personer (se tabell nedan).  Undersökningen visade på vilka enheter som äldreboenden, förskolor och skolor det finns personal som talar 
finska och vid vilka enheter vi har brukare som önskar tala finska.  
 
Vi har informerat alla medarbetare både via intranät och via vår personaltidning ”Hör Här” om att Göteborg sedan 2011 är en av de utvalda kommuner som 
ingår i finskt förvaltningsområde och att invånare med finsk bakgrund nu har vissa rättigheter som bygger på lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk.  
 
Det innebär bland annat att kommunen ska kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på finska och att kommuninvånare på vissa bestämda tider ska kunna 
prata finska i kontakten med kommunen, samt att informationsmaterial ska finnas på finska.  
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På flera arbetsplatser som receptionen på Mäster Johansgatan 2 och receptionen på Härlanda Park samt Kulturhuset Kåken finns den finsk/svenska 
informationstidningen ”Jag är Sverigefinne”. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sektor Antal 
medarbetare 

Antal 
brukare 

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 21 6 

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 3 3-10 

Utbildning 7 9 

Kultur och fritid 1 - 

Central administration 2 - 

Totalt: 33 18-28 

 
Östra Göteborg 

 
 

Förvaltningen har fram till årsskiftet 2013/2014 haft finsk telefonservice om frågor beträffande äldreomsorg. Utöver telefonservice fanns även möjlighet till 
personliga möten och då även med anhöriga. Verksamheten bedrevs under sista året tillsammans med SDF Angered men ingår numera i stadens 
Kontaktcentrum. 

Sektor utbildning har under 2013 inventerat antalet barn i förskolan med finska som modersmål. Inom gruppen fanns endast ett barn vars föräldrar kunde 
tänka sig finsk förskolegrupp men ingen ansökan har lämnats. 

Bergsjöns finska förening har utöver sin vuxenverksamhet även viss verksamhet där de vänder sig till barn och ungdomar. Föreningen erhåller 
stimulansbidrag från förvaltningen. 

Stadsdelens 3 bibliotek är välförsedda med finsk litteratur, både fack- och skönlitteratur. Det finns ljudböcker som främst riktar sig till den äldre finsktalande 
befolkningen. Finska tidningar förekommer på samtliga bibliotek. De förmedlar också bokpaket till de finska barnen. 

I samband med biståndsbedömningsprocessen beviljas äldreboende för finsktalande när så önskas. En person från Östra Göteborg har beviljats plats på det 
finska boendet för dementa i Angered under det senaste året. Det finns ingen ansökan om särskilt boende för finsktalande under samma tidsperiod. 

Inom förvaltningens hemtjänstgrupper och äldreboenden finns finsktalande personal och om möjligt utses de som kontaktpersoner för de finsktalande 
vårdtagarna. 
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Osa 1 

Johdanto  
 
Tämä on Göteborgin kaupungin suomen kielen hallintoalueen toimintasuunnitelma. 
Ruotsinsuomalainen vähemmistö on eräs Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä, jotka 
ovat saamelaiset, romanit, juutalaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Göteborgin 
kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta 1. helmikuuta 2011 lähtien, mikä antaa 
kaupungin ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle erityisoikeuksia lain (2009:724) kansallisista 
vähemmistöistä ja vähemmistökielistä mukaan.  
 
Toimintasuunnitelma on saanut alkunsa Göteborgin kaupungin ja Göteborgin ruotsalaisen 
valtuuskunnan neuvonpidosta vuosien 2004 ja 2013 välillä.  Vuoden 2014 alussa 
neuvonpidon muotoja laajennettiin ja syvennettiin Göteborgin kaupungin 
ruotsinsuomalaisen neuvoston perustamisen kautta. Työn tueksi neuvosto sai kolme 
viiteryhmää: Koulu ja kieli, vanhustenhoito ja kulttuuri. Neuvonpidon muotoja käsitellään 
tarkemmin neuvonpitosäännöstössä (Direktiv för samråd med den sverigefinska minoriteten, 
diaarinr. 0907/12, 2013-10-03). Toimintasuunnitelman muodostavat ne tarpeet, joita 
vähemmistö on kokenut ja jotka se on tuonut esille neuvonpidossa kaupungin kanssa.   
 
Göteborgin kaupungin työ ruotsinsuomalaisten kysymysten edistämiseksi on osa kaupungin 
ihmisoikeustyötä. Ihmisoikeudet ovat puolestaan kaiken kunnallisen työn perusta, joka 
koskee siten kaikkia ihmisiä ja kunnan virastoja. Toimintasuunnitelma on ensimmäinen 
askel kaupungin kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi, ja sitä pitää voida 
päivittää tarpeen vaatiessa.    
 
Toimintasuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Osa 1 kertoo toimintasuunnitelman 
tarkoituksen ja asettaa kaupungille yhteisiä päämääriä ja vastuutahoja. Osa 2 kertoo 
paikallisesta tarvekartoituksesta ja kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä yleisestä 
lainsäädännöstä. Tämä osio on tarpeellista luettavaa henkilöille, jotka työskentelevät 
vähemmistökysymysten parissa. 
 
Päämäärien havainnollistamiseksi on liitteeseen 2 koottu ehdotuksia miten päämäärät 
voidaan konkretisoida (Liite 2 Ehdotuksia konkreettisiksi toimiksi). Vähemmistö itse on 
ehdottanut näitä toimia. Vähemmistö tulkitsee kaupungin seuraavan lainsäädäntöä, jos 
ehdotukset toteutuvat. Liite 2 näyttää täten miten vastuussa olevat lautakunnat ja hallinnot 
voivat edistää ruotsinsuomalaisten asioita ja mihin suuntaan vähemmistö tahtoo viedä 
kehitystä.  
 
 

Göteborgin kaupungin toimeksianto  

Tausta ja sitoumus 

Kunnanhallitus päätti kesäkuussa 2011 antaa kaupunginjohtotoimistolle toimeksiantona 
kansallisten vähemmistöjen toimintasuunnitelman kehitystyön. Toimintasuunnitelma 
selkeyttää koko yhteiskunnan yhteistä vastuuta kansallisten vähemmistöjen tulevaisuudesta. 
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Kaupunginjohtotoimisto on käynyt jatkuvaa neuvonpitoa vähemmistöjen kanssa 
toimintasuunnitelman kehityksen ajan.  
 
Göteborgin kaupungin tulee varmistaa ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeus saada 
kokonaan tai osittain suomenkielistä esikoulutoimintaa (esikoulu, perhepäiväkoti, 
esikoululuokka) ja vanhustenhoitoa. Kaupungin tulee myös varmistaa, että vähemmistö voi 
käyttää suomea suullisesti ja kirjallisesti ollessaan yhteydessä kuntaan. Kaupungin on myös 
suojeltava ja edistettävä ruotsinsuomalaista kulttuuria ja suomen kielen käyttöä. Lasten 
kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.  
 

Toimintasuunnitelman tarkoitus 

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää kaupungin sisäisiä vastuukysymyksiä, 
sekä varmistaa, että Göteborgin kaupunki toteuttaa kansallisiin vähemmistöihin liittyvää 
kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä. Göteborgin kansallisten vähemmistöjen 
oikeuksia edistävän työn lähtökohtana on vuoropuhelu, neuvonpito ja pitkäkestoisuus. 
Toimintasuunnitelma on kirjoitettu yhteistyössä ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien 
kanssa, sitä tulee myös pystyä päivittämään yhteistyössä vähemmistön edustajien kanssa ja 
sen tulee olla osa kaupungin ihmisoikeustyötä.   

Kaupungin tulee suojella kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja edistää niiden 
mahdollisuuksia kehittää kansallista vähemmistökieltä ja -kulttuuria. Toimintasuunnitelma 
tuo esiin vähemmistön tarpeet, erityisesti lasten aseman. Toimintasuunnitelman tulee 
varmistaa, että kansalliset vähemmistöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin 
kysymyksiin ja päätöksiin. Tämän lisäksi toimintasuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, 
että vähemmistö yhdessä kaupungin kanssa yhtämittaisesti ja pitkäkestoisesti konkretisoi 
kansallista vähemmistöpolitiikkaa.     
 
Göteborgin ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksien varmistamiseksi täytyy 
vähemmistön itsensä kertoa, miten ne kokevat tämän päivän tilanteen. Tämän jälkeen 
oikeudet voidaan pukea konkreettisiksi toimiksi niiden tarpeiden perustella, jotka 
vähemmistö on tunnistanut. Tämän mahdollistamiseksi tehtiin Göteborgissa tarvekartoitus 
yhteistyössä ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa, jonka perusteella luotiin ehdotus 
konkreettisiksi toimiksi (katso liite Ehdotuksia konkreettisiksi toimiksi).    
 
Tämä toimintasuunnitelma ehdottaa, että vastuussa olevat hallinnot tekevät kartoituksen 
omasta vähemmistötyöstään. Tehty kartoitus muodostaa tulevan toimintasuunnitelman, 
johon liitetään päämääriä ja konkreettisia toimia, jotka takaavat ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön oikeudet. Toimintasuunnitelman perusideana on siis, että se antaa toiminnalle 
raamit: Göteborgin kaupungin yleiset päämäärät ja organisaation sisäinen vastuunjako 
muodostavat tämän toimintasuunnitelman, kun taas päämäärien konkretisointi 
toiminnallisella tasolla tapahtuu yhteistyössä vastuutahojen ja vähemmistön välillä.  
 

Konkreettiset toimet ja seuranta 

 
Vuoden 2013 aikana kaupunginjohtotoimisto toteutti yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön edustajien kanssa tarvekartoituksen, jonka avulla vähemmistö toi esille 
ehdotuksia konkreettisiksi toimiksi, jotka se kokee tärkeiksi. Näiden toimien perusteella 
kaupunginjohtotoimisto liitti ehdotuksiin yleisiä tavoitteita, jotka yhdistettiin 
lainsäädäntöön. Tavoitteet on myös yhdistetty kaupunginvaltuuston budjettiin.      
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Toimintasuunnitelman perusideana on, että kukin vastuutaho käy neuvonpitoa niistä 
ehdotuksista, joita vähemmistö on esittänyt (ks. liite 2). Seuranta tapahtuu sekä kaupungin 
varsinaisen seurannan kautta, että yhteistyössä kaupunginjohtotoimiston kanssa. 
Kaupunginjohtotoimiston oma seuranta tarkoittaa kaupungin vuosittaista raportointia 
Tukholman läänin lääninhallitukselle, jolla on vastuu seurata kansallisten vähemmistöjen 
kysymysten edistymistä.      
 
Alla olevaa taulukkoa voidaan päivittää tarpeen vaatiessa. Tämä tapahtuu 
kaupunginjohtotoimiston, kaupungin sisäisen vastuutahon, Göteborgin kaupungin 
ruotsinsuomalaisen neuvoston ja vastuussa olevien kuntaneuvoksien yhteisen keskustelun 
pohjalta. Kunnanhallitus päättää toimintasuunnitelmasta, kun taas vastuussa olevat 
lautakunnat ja hallinnot päättävät ehdotetuista toimista (katso liite Ehdotuksia konkreettisiksi 

toimiksi). Kansallisten vähemmistöjen kysymysten tulee pääasiassa, kuten muidenkin 
yhteiskuntaryhmien, sisältyä yleisiin rutiineihin ja siten myös yleiseen budjettityöhön. 
Ruotsinsuomalaisia toimia voidaan myös osittain tai kokonaan kustantaa suomen kielen 
hallintoalueen valtiontuella, jos tämä toteutetaan Tukholman läänin lääninhallituksen 
sääntöjen puitteissa. Vuonna 2014 valtiontuki on 2,64 mkr. Päätös valtiontuen 
myöntämisestä tehdään vuosi kerrallaan.      
 
Laissa (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä sanotaan:  
 

 
 

 

 

 
 
Tähän liittyen kaupunginjohtotoimisto vastaa seuraavasta koordinoinnista: 

1. Koordinoi ja järjestää Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston 
kokoukset. Julkaisee neuvoston ja viiteryhmien (Koulu ja kieli, Vanhustenhoito ja 
Kulttuuri) pöytäkirjat.   

2. Avustaa Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston vuosittaisen, avoimen 
kokouksen järjestämisessä, jonne kaikki ruotsinsuomalaisten asioista kiinnostuneet, 
järjestöaktiivi tai ei, ovat tervetulleita keskustelemaan ruotsinsuomalaisten asioista 
Göteborgin kaupungin toimintaan liittyen.  

3.  Kutsuu kaksi kertaa vuodessa kansallisten vähemmistöjen edustajat koolle 
neuvonpitokokoukseen, johon osallistuvat kunnanhallituksen edustajat ja 
asianomaisten hallintoalueiden virkamiehet. 

4. Vastaanottaa vierailuja ja puheluita vähemmistöorganisaatioilta, muilta 
vähemmistöjen edustajilta, muilta ryhmiltä tai yksityishenkilöiltä.  

 

5 § Hallintoviranomaisten on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus 
vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin ja niiden on neuvoteltava vähemmistöjen 
edustajien kanssa tällaisista asioista mahdollisimman paljon. 
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Tavoiteet ja vastuu 

 

Yleiset päämäärät kunnanvaltuuston budjetissa  
 
Göteborgilaisten mahdollisuudet demokraattiseen vaikuttamiseen pitää varmistaa seuraavasti 

7. Asukkaille pitää antaa lisää tietoa omista oikeuksista  
8. Kaupungin pitää kuunnella entistä enemmän kansalaisten oikeuksia  
9. Edistää niitä päämääriä, jotka määritellään Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevassa puiteyleissopimuksessa sekä Alueellisia kieliä 

tai vähemmistökieliä koskevassa Eurooppalaisessa peruskirjassa.   
 

Tavoite Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä  Vastuutaho 

Tieto ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön oikeuksista on 
oltava kaikille avointa ja 
saatavissa   
 

 
 3 § Hallintoviranomaisten on tarvittaessa sopivalla tavalla tiedotettava kansallisille 
vähemmistöille tämän lain mukaisista oikeuksista. 

Vastuu: Kuluttaja- ja 
kansalaispalvelulautakunta yhteistyössä 
kaupunginjohtotoimiston kanssa 

Göteborgin kaupungin tulee 
tarpeen vaatiessa antaa 
suullista ja kirjallista palvelua 
suomen kielellä 

8 § Yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää […] suomea ollessaan suullisesti tai 
kirjallisesti yhteydessä hallintoviranomaiseen, jonka maantieteellinen toimialue on 
kokonaan tai osittain sama kuin vähemmistökielen hallintoalue.   
Jos yksityinen henkilö käyttää […] suomea on viranomainen velvollinen antamaan 
suullisen vastauksen samalla kielellä. 
11 § Hallintoviranomaisten on toiminnassaan pyrittävä siihen, että niillä on 
työntekijöitä, jotka osaavat […] suomea siellä missä tämä on tarpeen yksityisten 
henkilöiden yhteyksissä viranomaiseen. 
 

Vastuu: Kaupunginosalautakunnat 
yhteistyössä Kuluttaja- ja 
kansalaispalvelulautakunnan ja 
kaupunginjohtotoimiston kanssa.  
 

Göteborgin kaupungin tulee 
antaa vanhustenhoitoa 
suomen kielellä  

18 § Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus 
saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain 
henkilökunnalta, joka hallitsee […] suomen.   
 
 

Vastuu: Kaupunginosalautakunnat 
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Ruotsinsuomalaista 
kulttuuria ja suomen kieltä 
tulee edistää ja niiden 
näkyvyyttä tulee lisätä   
 

 
 4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on erityinen vastuu suojella ja 
edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten vähemmistöjen 
mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-
identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 
17 § Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa 
koululain (1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 §:n mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, 
jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai 
osittain […] suomenkielistä. 
8 § Yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää […] suomea ollessaan suullisesti tai 
kirjallisesti yhteydessä hallintoviranomaiseen, jonka maantieteellinen toimialue on 
kokonaan tai osittain sama kuin vähemmistökielen hallintoalue.  Jos yksityinen henkilö 
käyttää […] suomea on viranomainen velvollinen antamaan suullisen vastauksen 
samalla kielellä. 

Vastuu: Kaupunginosalautakunnat, 
Kulttuurilautakunta ja Urheilu- ja 
yhdistyslautakunta yhteistyössä 
kaupunginjohtotoimiston kanssa.  
 

Ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön mahdollisuudet 
äidinkieleen ja kielenkäyttöön 
tulee kasvaa  
 
 

4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on erityinen vastuu suojella ja 
edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten vähemmistöjen 
mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-
identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 
17 § Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa 
koululain (1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 §:n mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, 
jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai 
osittain […] suomenkielistä. 
 

Vastuu: Kaupunginosalautakunnat 
yhteistyössä Koulutuslautakunnan kanssa  
  

Tukea lasten 
monikulttuurista identiteettiä 
ja kielenkäyttöä 
 
 

4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on erityinen vastuu suojella ja 
edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten vähemmistöjen 
mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-
identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 
 

Vastuu: Kulttuurilautakunta 
 
 

Tarjota osittain tai kokonaan 
suomenkielistä 
esikoulupaikkaa vanhemman 
pyynnöstä.  
  

17 § Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa 
koululain (1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 §:n mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, 
jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai 
osittain […] suomenkielistä. 
 

Vastuu: Kaupunginosalautakunnat 
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Suojella ja edistää 
ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön kieltä ja 
kulttuuria 
 
 

4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on erityinen vastuu suojella ja 
edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten vähemmistöjen 
mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-
identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 
 

Vastuu: Kaupunginosalautakunnat ja 
Kulttuurilautakunta yhteistyössä 
kaupunginjohtotoimiston kanssa  
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Osa 2 
 

Ruotsinsuomalainen vähemmistö  
 
Kansallisilla vähemmistöillä on oikeus saada kielen ja kulttuurin suojelua ja tukea 
yhteiskunnalta. Kukin yksilö päättää itse, tahtooko hän olla osa ruotsinsuomalaista 
vähemmistöä. Ruotsinsuomalaisuus on siten kysymys yksilön omasta samastumisesta. 
Yksilöllä voi olla useampia vähemmistöidentiteettejä. Yksilön ei ole pakko olla osa mitään 
vähemmistöä. Ruotsin lain mukaan minkäänlaista rekisteröintiä vähemmistöön kuulumisesta 
niin kunnallisella kuin kansallisellakaan tasolla ei sallita.  
 
Ruotsinsuomalainen vähemmistö kansallisesti 
Upsalan yliopiston Hugo Valentin – seura julkaisi kansallisten vähemmistöjen tilanteen 
yleiskatsauksen perustuslakivaliokunnan toimenantona vuonna 2011. Raportti on jaettu eri 
osa-alueisiin – Syrjintä ja uhanalaisuus, Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet sekä Kieli ja 
kulttuuri-identiteetti – jossa kunkin kansallisen vähemmistön elinehdot nostetaan esille. 
Maaliskuussa 2013 Hugo Valentin – seura julkaisi uuden raportin, joka rakentuu 
yleiskatsauksen varaan, mutta tällä kertaa koskettaa ainoastaan ruotsinsuomalaista 
vähemmistöä: Ruotsinsuomalaiset ja suomen kieli – Kielensäilymisen ja strategisten 
suunnan valintojen analyysi (Sverigefinnarna och finska språket – En analys av 
språkbevarande och strategiska vägval). Raportti antaa kansallisen yleiskuvan 
ruotsinsuomalaisen vähemmistön elinehdoista tämän päivän Ruotsissa. Raportissa 
tunnistetaan seuraavat ruotsinsuomalaiset haasteet ja suuntaukset:  
 

• Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajilla on yhteiskunnallisesti huono asema. 
Heidän lapsistaan tulee usein kaksikielisiä, mutta kehitys kulkee kohti 
yksikielisyyttä. Tämä toinen, hyvin integroitunut sukupolvi alkaa kaivata 
heikentynyttä tai menetettyä kieltä.   

• Suurin osa kunnallista, suomenkielistä palvelua tahtovista henkilöistä on vanhempia 
maahanmuuttajia, kun taas nuorempi sukupolvi käyttää ruotsia 

•  Vähemmistötyö on keskittynyt suureksi osaksi ensimmäisen sukupolven 
kysymyksiin kuten hyvään vanhuuteen ja eläkeläiselämään. Tämä on johtanut siihen, 
että nuoremmat ruotsinsuomalaiset voivat tuntea itsensä ulkopuolisiksi, koska 
vähemmistötyö ja yhdistyselämä suuntautuvat lähinnä vanhemmalle väestölle 

• Kiinnostus suomen kieltä ja ruotsinsuomalaisuutta kohtaan on kasvanut ja saanut 
korkeamman aseman nuoremman sukupolven parissa. Tämä näkyy mm. 
Facebookissa, jossa on luotu uusia ryhmiä nuorille aikuisille, jotka tahtovat oppia 
suomea.     

• Kiinnostus suomenkielistä esikoulua ja perhepäiväkotia kohtaan on kasvanut viime 
vuosina.  

• Suomen kielelle Ruotsissa on suuri etu, että kieltä puhutaan Suomessa. Tämä antaa 
ruotsinsuomalaisille, verrattuna muihin kansallisiin vähemmistöihin, itsestään selvän 
kirjallisuuden, opetusmateriaalien, aikakauslehtien, elokuvien ja muun 
kulttuurimateriaalin lähteen naapurimaassa.   
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• Kaikki ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajat eivät pidä nuorempia suomalaisia, 
jotka tulevat opintojen tai töiden perässä Ruotsiin, osana vähemmistöä, 
samanaikaisesti kun nämä muodostavat ryhmän, jolla on suuri kiinnostus 
suomenkielistä lasten- ja nuortentoimintaa kohtaan.   

 
Raportti tekee myös johtopäätöksiä ruotsinsuomalaisen vähemmistön tulevaisuuteen ja 
säilymiseen liittyvistä seikoista (s. 23-26). Tässä otteita näistä johtopäätöksistä:   
 

• Vaaditaan selkeämpää keskittymistä nuorempien ruotsinsuomalaisten tarpeisiin ja 
osallisuuteen jos ruotsinsuomalaisuuden tulevaisuus tahdotaan varmistaa. Näiden 
ruotsinsuomalaisten löytämiseksi vaaditaan yhteistyötä organisaatioiden ja kuntien 
välillä.  

• Ruotsinsuomalaisen vähemmistön pitää ottaa myös oma vastuu ja aktiivinen rooli 
tiedon lisäämiseksi omasta vähemmistöstä ja sen tarpeista. Kielen puhujat itse 
kantavat suurimman vastuun kielen elvyttämisestä, kun taas enemmistöyhteiskunta 
voi auttaa edellytysten luomisessa ja apuneuvojen kehittämisessä.    

• Kielen tasapainoisen kehittymisen mahdollistamiseksi vaaditaan sekä suullisia että 
kirjallisia taitoja. Varmista lasten oikeus saada äidinkielenopetusta. Mahdollista 
opetus äidinkielellä, ei pelkästään äidinkielenopetus.   

• Luo rakenteita suomenkielisen henkilökunnan palkkaamiseksi nostamalla 
rekrytoijien tietotasoa liittyen vähemmistökysymyksiin. Rohkaise johdonmukaisesti 
suomenkieltä osaavia hakeutumaan suomenkieltä vaativiin töihin, ja rohkaise myös 
muita työntekijöitä käyttämään suomea työssään. Anna nuoremmille, joiden 
kielitaito voi olla rajallinen, mahdollisuus oppia lisää kieltä, niin että he uskaltavat 
käyttää kieltä työssään.     
 

Ruotsinsuomalainen vähemmistö Göteborgissa  

Ruotsinsuomalaiseksi määritellään usein henkilö, joka itse on syntynyt Suomessa, jolla on 
vähintään yksi vanhempi, joka on syntynyt Suomessa, tai jolla on vähintään yksi 
isovanhempi, joka on syntynyt Suomessa. Ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisia on 
Göteborgissa noin 7 000, toisen polven ruotsinsuomalaisia noin 11 500 ja kolmannen polven 
ruotsinsuomalaisia noin 11 500. Yhteensä Göteborgissa asuu siis noin 30 000 
ruotsinsuomalaistaustaista henkilöä. Göteborgin naapurikunnissa asuu tämän lisäksi noin 
19 000 ruotsinsuomalaista. Määritelmä ei ota huomioon henkilön äidinkieltä tai 
samastumista vähemmistöön. Osa ruotsinsuomalaisista voi luonnollisesti kuulua myös 
muihin etnisiin vähemmistöihin kuten romaneihin tai juutalaisiin.    
    
Göteborgin ruotsinsuomalainen vähemmistö on eräs kaupungin suurimmista 
vähemmistöistä, mutta suuri osa ruotsinsuomalaisten toisesta ja kolmannesta polvesta ei 
enää osaa suomea. Tämä johtuu muun muassa viranomaisten toiminnasta aina 1980-luvulle 
saakka, jolloin ruotsinsuomalaisia vanhempia toisinaan neuvottiin olemaan puhumatta 
lapselle suomea, että lapsesta ei tulisi puolikielistä 
(www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter). 
Göteborgista lähiympäristöineen löytyy myös noin 30 ruotsinsuomalaista yhdistystä, jotka 
ovat enimmäkseen ensimmäisen sukupolven yhdistyksiä, mutta jotka ovat koko 
ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle tärkeitä suomen kielen elvyttämistyössä.    

Kaupunginjohtotoimisto kartoitti maaliskuussa 2013 ruotsinsuomalaisten määrän per 
kaupunginosa, ikä ja sukupolvi (katso www.goteborg.se/suomeksi). Tulokset näyttävät, että 
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ensimmäisen sukupolven ruotsinsuomalaiset asuvat usein Angeredissa, Pohjois-Hisingen -
kaupunginosassa ja Länsi-Hisingen -kaupunginosassa, kun taas toinen ja kolmas sukupolvi 
asuvat usein Majorna-Linnéssä, Örgryte-Härlandassa ja Centrumin kaupunginosassa. 
Yhteensä alle 19-vuotiaita lapsia ja nuoria Göteborgissa on noin 10 000. Näistä noin 10 000 
ruotsinsuomalaisesta lapsesta ja nuoresta noin 350 saa äidinkielentukea esikoulussa tai 
äidinkielenopetusta peruskoulussa tai lukiossa (3,5 %). Eräs esimerkki positiivisesta 
kunnallisesta kehityksestä on suomenkielistä esikoulua suunnittelevan työryhmän 
perustaminen tammikuussa 2014. Toukokuusta 2014 lähtien Länsi-Göteborgin 
kaupunginosa tarjoaa yhteistyössä Askim-Frölunda-Högsbon - kaupunginosan kanssa 
osittain suomenkielistä, kunnallista esikoulua, ja elokuusta 2014 lähtien saa suomenkielistä 
esikoulua myös Majorna-Linnéstä. Työryhmällä on päämääränä kehittää suomenkielistä 
esikoulutarjontaa useaan kaupunginosaan.      

Kaupunginjohtotoimisto kartoitti keväällä 2013 kaupunginosien tiedotuksen liittyen 
suomenkieliseen vanhustenhoitoon. Kysymykset olivat: Onko kaupunginosa kartoittanut 
suomenkielisen vanhustenhoidon tarpeen? Kuinka monta suomenkielistä vanhusta saa 
hoitoa tai tukea äidinkielellä? Pystyykö kaupunginosa vastaamaan tarpeeseen? Kuinka moni 
terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnasta puhuu suomea? Tulokset näyttävät, että tilanne 
kaupunginosissa vaihtelee. Suomenkielistä vanhustenhoitoa tarjotaan kaikissa 
kaupunginosissa, mutta miten aktiivisesti kaupunginosa tiedottaa suomenkielisestä 
vanhustenhoidosta, vaihtelee kaupunginosien välillä. Tietyissä kaupunginosissa kukaan ei 
ole toivonut suomenkielistä vanhustenhoitoa, mikä voi johtua kaupunginosan puutteellisesta 
tiedottamisesta. Positiivista on, että jokaisessa kaupunginosassa on suomenkielistä 
hoitohenkilökuntaa (noin 150 henkilöä puhuu suomea), ja että kaupunginosien tavoite on 
saattaa suomenkielinen vanhus yhteen suomenkieltä taitavan hoitohenkilökunnan kanssa. 
Ruotsinsuomalaisen vähemmistön mukaan lisää tiedottamista tarvitaan kaupunginosissa, että 
kaupunki voi varmistaa tiedon leviämisen suomen kielen hallintoalueesta ja 
suomenkielisestä vanhustenhoidosta.   

On myös tärkeää tässä vanhustenhoidon yhteydessä nostaa esille, että tukipäätöstä edeltää 
aina selvitys tuen tarpeesta, joka perustuu Sosiaalipalvelulakiin (§ 4:1). Jos 
avuntarpeenkäsittelijä myöntää henkilölle tukea tai apua, on henkilöllä hänen niin toivoessa, 
oikeus saada tuki tai apu kokonaan tai osittain suomen kielellä. Henkilöllä on sen sijaan aina 
oikeus saada avuntarpeenselvitys ja siihen johtava päätös suomen kielellä.  
 
Positiivisena esimerkkinä kunnallisesta kehityksestä mainittakoon kaupungin uudet, 
kaupunginosien yhteiset hakemukset, joilla haetaan kotiapua ja vanhustenasuntoa. 
Hakemukset valmistuivat vuoden 2014 aikana, ja niiden avulla henkilö voi hakea 
vanhustenhoitoa suomeksi, tai ilmoittaa kiinnostuksensa saada apua tai tukea saamen- tai 
meänkielellä. Lomakkeet on käännetty suomeksi ja ne tulevat kaupungin websivuille 
alkusyksystä 2014. Lisätietoa paikallisesta kehityksestä vuosien 2013 ja 2014 aikana löytyy 
os. goteborg.se/suomeksi.     
 
 

Tarvekartoitus 
 
Tämä toimintasuunnitelma on tehty yhteistyössä kaupunginjohtotoimiston ja 
ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien kanssa. Neuvonpitoa on käyty seuraavasti:   
 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 44 (51) 

 

• Kaupunginjohtotoimisto teki kartoituksen vähemmistön koetuista tarpeista yhdessä 
ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien kanssa. Kartoitus johti tärkeiden 
kohdealueiden tunnistukseen ja ehdotukseen konkreettisiksi toimiksi (katso liite).   

• Myös henkilöille, jotka eivät ole järjestöaktiiveja, mutta kiinnostuneita 
ruotsinsuomalaisista kysymyksistä, on annettu mahdollisuus täyttää kaksikielinen 
kyselylomake kaupungin websivuilla. Lomakkeen avulla henkilö pystyi vastaamaan 
kysymyksiin, millä tavoin kaupunki voi edistää ruotsinsuomalaisten asioita.  

• Kaupunginjohtotoimisto pyysi Göteborgin ruotsinsuomalaista valtuuskuntaa 
esittämään mielipiteensä toimintasuunnitelmasta syksyllä 2013.   

• Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto sekä viiteryhmät Koulu ja kieli, 
Vanhustenhoito ja Kulttuuri ovat saaneet tutustua ehdotukseen 
toimintasuunnitelmaksi (kevät 2014) sekä päivitettyyn ehdotukseen (syksy 2014) ja 
esittää mielipiteensä sen sisällöstä. 

 

Tunnustuksesta omaan päätäntävaltaan 

Tunnustus – tiedotus ja esilletuominen  

Ruotsinsuomalainen vähemmistö toi esille neuvonpidossa kaupungin kanssa, että tiedon 
levitys on tärkein osa-alue vähemmistötyössä. Tieto vähemmistön olemassaolosta ja 
vähemmistön esilletuominen vahvistavat ruotsinsuomalaisen vähemmistön olevan osa 
kansallisia vähemmistöjä, osa Göteborgin kaupunkia ja osa yhteiskuntaa. Göteborgin 
ruotsinsuomalainen vähemmistö kokee, että enemmistöyhteiskunnalla ei ole perustietoja 
suomen kielen hallintoalueesta. Tiedon tason nostaminen ja ymmärryksen kasvattaminen 
lähtee vähemmistön esille nostamisen ja tiedottamisen kautta. Tärkeää on myös taistella 
ruotsinsuomalaisiin liittyviä stereotyyppisiä käsityksiä vastaan.     
 
Vähemmistön esilletuomisen pitää lähteä normien kyseenalaistamisesta ja kaikkien 
syrjintäperusteiden sisällyttämisestä. Mahdollisuus nauttia kielestä, kulttuurista, sosiaalisesta 
huolenpidosta ja kouluopetuksesta ovat ihmisoikeuksia. Kansalliseen vähemmistöön 
kuuluminen ei tarkoita sitä, etteikö henkilöllä voi olla liikuntaestettä, ei-normatiivista 
seksuaalista suuntautumista jne. Tämän vuoksi vähemmistötyössä pitää lähteä eri 
näkökantojen samanaikaisesta sisällyttämisestä.  
 
Vähemmistöedustajien mukaan tarvitaan resursseja ja koordinointia, että kaupunki pystyy 
suojelemaan ja edistämään ruotsinsuomalaista vähemmistöä ja antamaan sille 
mahdollisuuden kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.   

 

Oma päätäntävalta – työtä tärkeiden kohdealueiden turvaamiseksi 

 
Vähemmistötyön kehitys yhteiskunnan tunnustuksesta omaan päätäntävaltaan tarkoittaa sitä, 
että ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle on taattava valta omasta arjesta ja oikeudesta tulla 
yhdenvertaisesti kohdelluksi muun yhteiskunnan kanssa. Ruotsinsuomalainen vähemmistö 
on tunnistanut neljä kohdealuetta, joita kaupungin on tuettava oman päätäntävallan 
saavuttamiseksi. Punaisena lankana kaikkien kohdealueiden läpi kulkee tietotason 
nostaminen vähemmistön oikeuksista, joka on läsnä kaikissa kohdealueissa: tiedottaminen, 
sosiaalinen huolenpito, kieli esikoulussa ja vapaa-aika ja kulttuuri.     
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• Tiedotus. Yhteiskunta ja ruotsinsuomalainen vähemmistö tarvitsevat tietoa suomen 
kielen hallintoalueesta. Ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajat toivovat, että 
kaupunginosat yhdenmukaistavat tarjottavan palvelun ja tiedottavat selkeästi, miten 
kansalainen saa suomenkielistä palvelua.   

• Sosiaalinen huolenpito. Tämä alue nousee usein esille ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön keskuudessa. Muun muassa vanhustenhoito ja terveys kuuluvat 
alueeseen. Suomenkielisen vanhustenhoidon yhdenmukaistaminen ja oikeus käyttää 
suomea kirjallisesti ja suullisesti avuntarpeenkäsittelyssä mainitaan tärkeinä 
oikeuksina. Myös mahdollisuus vanhemman väestön vapaa-ajantoimintoihin ja 
kulttuuriin nostetaan esille.  

• Suomen kieli esikoulussa ja koulussa. Suomen kieli on elvyttämisen tarpeessa. 
Tieto oikeudesta suomenkieliseen esikouluun ja sen saatavuudesta pitää varmistaa. 
Koulusta lähetettävää tietoa oikeudesta äidinkieleen ja sen opetukseen pitää parantaa 
ja kehittää, että tieto saavuttaa lapset ja vanhemmat. Suomen kielen opetuksen 
saatavuutta pitää kehittää.    

• Kulttuuri ja vapaa-aika. On ensisijaisen tärkeää, että vähemmistön oikeutta omaan 
kulttuuriin ja kiinnostusta sitä kohtaan nostetaan vapaa-ajan toimintojen ja 
yhdistystuen avulla. Kunnan vapaa-ajan tapahtumien ja yhdistystuen avulla kaupunki 
voi edistää sekä vähemmistön sisäistä yhteisöllisyyden tunnetta, että vähemmistön ja 
enemmistöyhteiskunnan välistä suhdetta. Lapset ja nuoret ovat avainasemassa. 
Vähemmistön mukaan on tärkeää, että vastuu ruotsinsuomalaisesta kulttuurista, 
mukaan lukien lastenkulttuuri, suomen kieli ja kansalaistiedotus, on keskitetty.    

 

Valtiontuki  
 
Tukholman läänin lääninhallitus myöntää Göteborgin kaupungille vuosittain valtiontukea, 
joka on tarkoitettu niihin lisäkustannuksiin, joita kaupungille koituu vähemmistölain 
toteuttamisesta ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksien toteuttamisesta. 
Kaupunginjohtotoimisto päättää valtiontuen käytöstä käytyään ensin neuvonpitoa 
vähemmistön kanssa. Tuen käyttö raportoidaan kahdesti vuodessa Tukholman läänin 
lääninhallitukselle. Vuoden 2014 valtiontuki oli 2,64 mkr.   
 
Mahdollisia valtiontuen käyttökohteita ovat muun muassa tiedotus ja käännökset, 
kartoitukset, organisaatiomuutosten aiheuttamat kustannukset, kulttuuri- ja kielipanostukset, 
vähemmistön ja sen kielen esiintuominen, alkuvaiheen kustannukset kuten kirjallisuuden ja 
pedagogisen oppimateriaalin osto, neuvonpito vähemmistön kanssa sekä 
toimintasuunnitelman kehitystyö. Valtiontukea voidaan käyttää jo olemassa olevien 
toimintojen ja ideoiden tukemiseen ja vahvistamiseen vähemmistölain hengessä. 
Valtiontukea ei saa käyttää sellaisiin toimiin, joita kunnalla on jo velvollisuus järjestää, 
esim. kaupunginosissa annettava äidinkielen opetus tai yhdistyksille myönnettävä perustuki.    
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Ajankohtainen lainsäädäntö 

2000-luku 

Vuodesta 2000 lähtien Ruotsi harjoittaa yhtenäistä vähemmistöpolitiikkaa, jonka tausta on 
hallituksen hyväksymässä Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua 
koskevassa puiteyleissopimuksessa sekä Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevassa 
Eurooppalaisessa peruskirjassa.  Tämä tarkoittaa, että Ruotsilla on vuodesta 2000 lähtien 
viisi kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja 
toirnionlaaksolaiset, joiden äidinkielet ovat jiddisch, romani chib, saame, suomi ja 
meänkieli.  
 
Kansallisilla vähemmistöillä on selkeä yhtenäisyydentunne, oma uskonnollinen, kielellinen 
tai kulttuurinen samastuminen omaan vähemmistöryhmään ja tahto säilyttää tämä 
identiteetti. Vähemmistöjen historia Ruotsissa on myös pitkäkestoinen. Saame, suomi ja 
meänkieli ovat myös historiallisesti ja maantieteellisesti ankkuroituneita kieliä, kun taas 
jiddisch ja romani chib eivät ole maantieteellisesti sitoutuneita kieliä Ruotsissa.    
 
Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen ensimmäisessä artiklassa todetaan, että 
”kansallisten vähemmistöjen sekä näihin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien 
ja vapauksien suojelu on kiinteä osa ihmisoikeuksien kansainvälistä suojaamista, joka 
sellaisenaan kuuluu kansainvälisen yhteistyön piiriin.” Ihmisoikeudet merkitsevät sitä, että 
julkisella yhteiskunnalla on vastuu ja velvollisuus suojella kansalaisten ihmisoikeuksia. 
Kunnan julkishallinnolla on myös siten velvollisuus ottaa nämä oikeudet huomioon kunnan 
toimintojen suunnittelutyössä ja niiden toteutuksessa.  
 
Kansallisten vähemmistöjen oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia määritteleviä säännöstöjä. 
Tänne kuuluvat muun muassa YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus sekä kansallinen lainsäädäntö kuten esimerkiksi koululaki. 
Lapsen perspektiivin kunnioitus nostetaan lainsäädännössä erityisasemaan.  

 

Kielilaki (2009:600) 

Ruotsin kielilaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2009. Lain mukaan Ruotsin pääkieli on ruotsin 
kieli, joka on yhteiskunnan yhteinen ja kaikille saavutettavissa oltava kieli, jota pitää pystyä 
käyttämään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tämän lisäksi kielilaissa todetaan, että 
kansallisille vähemmistöille pitää antaa mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää kansallista 
vähemmistökieltään. ”Julkisen yhteiskunnan” pitää kielilain mukaan vastata siitä, että 
yksilölle annetaan mahdollisuus kielen käyttöön.  
 

Koululaki (2010:800) ja Peruskoulun, esikoululuokan ja vapaa-ajankodin 
opetussuunnitelma (Lgr11) 

Koululaissa määritellään jokaisen lapsen oikeus kehittää ruotsin kieltä ja äidinkieltään 
esikoulussa ja esikoululuokalla. Peruskoulun ja lukion äidinkielenopetus määritellään myös 
koululaissa, jossa kansallisille vähemmistöille annetaan erityisoikeuksia verrattuna muihin 
äidinkieliin. Peruskoulussa annettavaa kansallisen vähemmistökielen äidinkielenopetusta 
pitää tarjota, vaikka kieli ei olisikaan oppilaan päivittäinen käyttökieli kodissa, ja vaikka 
opetusryhmän oppilasmäärä on alle viisi oppilasta. Oppilaalla pitää kuitenkin olla 
kansallisen vähemmistöäidinkielensä perustaidot hallussa. Saadakseen äidinkielenopetusta 
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lukiossa, pitää oppilaalla olla hyvät tiedot äidinkielessä. Opetusta tulee järjestää 
lukiotasollakin, vaikka opetusryhmän oppilasmäärä on alle viisi oppilasta.     
 
Hallitus on jättänyt keväällä 2014 eduskunnalle koululakiin liittyvän lakimuutosehdotuksen, 
joka liittyy koululain määrittelemiin kansallisten vähemmistökielten perustaitovaatimuksiin 
(prop. 2013/14:148). Ehdotuksena on, että koululain perustaitovaatimus poistetaan 
kansallisilta vähemmistöiltä. Tämän lisäksi ehdotetaan, että jos oppilaan huoltaja kuuluu 
kansalliseen vähemmistöön, ei huoltajalla tarvitse olla kansallinen vähemmistökieli 
äidinkielenä, että oppilas voi saada äidinkielen opetusta. Muutosehdotukset tarkoittavat, että 
kansallisia vähemmistökieliä voi opiskella vasta-alkajatasolta lähtien. Laki tulee voimaan 
2015-07-01 jos eduskunta päättää lakimuutoksesta.  
 
Tiedotus kansallisista vähemmistöistä on tärkeää oikeuksien varmistamiseksi. Peruskoulun, 
esikoululuokan ja vapaa-ajankodin opetussuunnitelman mukaan koulu on vastuussa siitä, 
että jokainen oppilas on saanut tietoa kansallisten vähemmistöjen kulttuureista, kielistä, 
uskonnosta ja historiasta. Osa peruskoulun yhteiskuntaopin -, historian - ja ruotsi 
äidinkielenä - kurssisuunnitelmien keskeisistä oppisisällöistä on keskustella kansallisista 
vähemmistöistä, heidän oikeuksista yhteiskunnassa, kielenkäytöstä ja yhteiskunnallisesta 
asemasta.  
  

Uusi laki (2009:724) liittyen kansallisiin vähemmistöihin 1. tammikuuta 2010 

Hallitus jätti eduskunnalle lakiehdotuksen 2009 vahvistaakseen kansallisten vähemmistöjen 
oikeuksia ja nostaakseen kansallisen vähemmistöpolitiikan merkitystä. Lakiehdotus Från 

erkännande till egenmakt 2008/09:158 johti uuteen lakiin 1. tammikuuta 2010: Laki 
(2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. 
 
Lain päämääränä on täsmentää kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Laki sisältää kolme 
kohdealuetta eli niin sanotut perusturvapykälät:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä mahdollistaa kuntien vapaaehtoisen 
liittymisen suomen, saamen tai meänkielen hallintoalueeseen, mikä antaa kyseiselle 
vähemmistölle niin sanotun vahvistetun suojan. Göteborgin kaupunki on ollut osa suomen 
kielen hallintoaluetta 1. helmikuuta 2011 lähtien, mikä tarkoittaa seuraavaa:   

 

 
 3 § Hallintoviranomaisten on tarvittaessa sopivalla tavalla tiedotettava kansallisille 
vähemmistöille tämän lain mukaisista oikeuksista.  
 
4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on erityinen vastuu suojella ja edistää 
kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia 
säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman 
vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.  
 
5 § Hallintoviranomaisten on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa 
heitä koskeviin kysymyksiin ja niiden on neuvoteltava vähemmistöjen edustajien kanssa 
tällaisista asioista mahdollisimman paljon. 
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8 § Yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää meänkieltä, saamea ja suomea ollessaan 
suullisesti tai kirjallisesti yhteydessä hallintoviranomaiseen, jonka maantieteellinen toimialue 
on kokonaan tai osittain sama kuin vähemmistökielen hallintoalue. Tämä koskee asioita, joissa 
kyseinen henkilö on osapuoli tai osapuolen edustaja, jos asialla on yhteys hallintoalueeseen.  
Jos yksityinen henkilö käyttää meänkieltä, saamea tai suomea sellaisessa asiassa, 
viranomainen on velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä. Yksityisellä 
henkilöllä, jolla ei ole juridista avustajaa, on sitä paitsi oikeus pyytäessään saada kirjallinen 
käännös asiassa tehdystä päätöksestä ja päätöksen perusteluista meänkielellä, saameksi tai 
suomeksi.  
Viranomaisten on muutenkin pyrittävä kohtaamaan yksityisiä ihmisiä näiden kielellä. 

 
17 § Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa koululain 
(1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 §:n mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä 
pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain meänkielistä, 
suomenkielistä tai saamenkielistä.  
 
18 § Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada 
vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilökunnalta, joka 
hallitsee meänkielten, saamen tai suomen.  
Sama koskee hallintoalueeseen kuulumatonta kuntaa, jos kunnalla on käytössään kieltä 
osaavaa henkilökuntaa. 
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BILAGA 6 Päivitetyt ehdotukset konkreettisiksi toimiksi  

 

Tavoite Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä  Toimi ja vastuutaho 
 
Tieto ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön oikeuksista on 
oltava kaikille avointa ja 
saatavissa   
 

 
 3 § Hallintoviranomaisten on tarvittaessa sopivalla tavalla 
tiedotettava kansallisille vähemmistöille tämän lain mukaisista 
oikeuksista. 

5. Suomenkielisten medioiden viestintästrategian kehitys (TV, radio, 
lehtimedia)  

Vastuu: Kaupunginjohtotoimisto yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön kanssa  

6. Goteborg.se/suomeksi – sivuston kehitys ja päivitys  
Vastuu: Kaupunginjohtotoimisto yhteistyössä Kuluttaja- ja 
kansalaispalvelulautakunnan kanssa 

 

7. Tapahtumakalenterin kehitys goteborg.se/suomeksi – sivustolle, jolla 
voidaan tiedottaa ruotsinsuomalaisista tapahtumista  
Vastuu: Kuluttaja- ja kansalaispalvelulautakunta  

8. Minä olen ruotsinsuomalainen! – tiedotuslehden julkaisun jatkaminen 
Vastuu: Kaupunginjohtotoimisto yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön kanssa  

 

 
Göteborgin kaupungin tulee 
tarpeen vaatiessa antaa suullista 
ja kirjallista palvelua suomen 
kielellä 

 
8 § Yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää […] suomea 
ollessaan suullisesti tai kirjallisesti yhteydessä 
hallintoviranomaiseen, jonka maantieteellinen toimialue on 
kokonaan tai osittain sama kuin vähemmistökielen hallintoalue.   
Jos yksityinen henkilö käyttää […] suomea on viranomainen 
velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä. 
 
11 § Hallintoviranomaisten on toiminnassaan pyrittävä siihen, 
että niillä on työntekijöitä, jotka osaavat […] suomea siellä missä 
tämä on tarpeen yksityisten henkilöiden yhteyksissä 
viranomaiseen. 
 

1. Kaupunginosien on annettava tietoa tarjolla olevasta suomenkielisestä 
palvelusta kaupunginosan websivuilla 

Vastuu: Kuluttaja- ja kansalaispalvelulautakunta yhteistyössä 
kaupunginosalautakuntien kanssa 
 

2. Varmistaa suomenkieliset koordinaattorit tietyillä sektoreilla  
Vastuu: Kaupunginosalautakunnat  

3. Varmistaa suomenkielisen henkilökunnan saatavuus 
Palvelukeskuksessa  

Vastuu: Kuluttaja- ja kansalaispalvelulautakunta 

4. Teettää kartoitus kuinka moni työntekijä osaa suomea ja haluaa käyttää 
suomea työssään.  
Vastuu: Kaupunginjohtotoimisto yhteistyössä kaupunginosalautakuntien 
ja olennaisten toimialahallintojen kanssa  
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Göteborgin kaupungin tulee 
antaa vanhustenhoitoa suomen 
kielellä  

18 § Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava sitä 
pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava 
palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilökunnalta, joka 
hallitsee […] suomen.   
 
 

1. Suomenkielisen vanhustenhoidon kartoituksen syventäminen 
Vastuu: Kaupunginjohtotoimisto yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön ja kaupunginosalautakuntien kanssa  
 

2. Varmistaa tieto oikeudesta suomenkieliseen vanhustenhoitoon 
avuntarpeenkäsittelyssä  
Vastuu: Kaupunginosalautakunnat 
 

 
Ruotsinsuomalaista kulttuuria ja 
suomen kieltä tulee edistää ja 
niiden näkyvyyttä tulee lisätä   
 

 
 4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on 
erityinen vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten 
vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa 
ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman 
vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 
 
17 § Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa 
esikoulutoiminnassa koululain (1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 §:n 
mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä pyytää, 
paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai 
osittain […] suomenkielistä. 
 
8 § Yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää […] suomea 
ollessaan suullisesti tai kirjallisesti yhteydessä 
hallintoviranomaiseen, jonka maantieteellinen toimialue on 
kokonaan tai osittain sama kuin vähemmistökielen hallintoalue.  
Jos yksityinen henkilö käyttää […] suomea on viranomainen 
velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä. 
 

1. Ruotsinsuomalaisten päivän juhlinta (24/2)  
Vastuu: Kullttuurilautakunta yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön ja kaupunginjohtotoimiston kanssa  

2. Tukea ruotsinsuomalaisten avoimia kulttuuriin ja kieleen liittyviä 
tapahtumia 
Vastuu: Kulttuurilautakunta yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön ja kaupunginjohtotoimiston kanssa  
 

3. Toiminta-avustusta lapsi- ja nuorisotoiminnalle sekä vähemmistön 
omille kulttuuritapahtumille. Ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
tukeminen täsmätoimien myötä.  
Vastuu: Urheilu- ja yhdistyslautakunta 

4. Lundbyn kirjaston projektin kehitys. Projekti tiedottaa 
suomenkielisestä vanhustenpalvelusta sekä kirjastopalveluista.   
Vastuu: Lundbyn kaupunginosalautakunta yhteistyössä 
kaupunginjohtotoimiston kanssa 

 
Ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön mahdollisuudet 
äidinkieleen ja kielenkäyttöön 
tulee kasvaa  
 
 

 
4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on 
erityinen vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten 
vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa 
ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman 
vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 

1. Suomen kielen opetuksen ja opintojenohjauksen muotojen 
kehittäminen. Äidinkielenopetus tulee järjestää pääasiallisesti osana 
lapsen/nuoren tavallista koulunkäyntiä.     
Vastuu: Koulutuslautakunta yhteistyössä kaupunginosalautakuntien 
kanssa  
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 2. Selkeyttää mahdollisuutta saada äidinkielen tukea ja -opetusta 
esikoulussa, peruskoulussa ja lukiossa 
Vastuu: Koulutuslautakunta yhteistyössä kaupunginosalautakuntien 
kanssa  

 
Tukea lasten monikulttuurista 
identiteettiä ja kielenkäyttöä 
 
 

 
4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on 
erityinen vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten 
vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa 
ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman 
vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 
 

1. Suomenkielisen ohjelmatarjonnan kehitys kaupungin 
kulttuuritoimintojen kautta. Göteborgin kulttuurielämän toimijoiden 
kannustus kulttuurivaihtoon Suomen ja Ruotsin välillä.  
Vastuu: Kulttuurilautakunta yhteistyössä ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön kanssa  

2. Suomenkielisen lastenkirjallisuuden sisäänosto ja ruotsinsuomalaisen 
kulttuurin ja kielen huomioiminen 
Vastuu: Kulttuurilautakunta ja kirjastot 
 

 
Tarjota osittain tai kokonaan 
suomenkielistä esikoulupaikkaa 
vanhemman pyynnöstä.  
  

 
17 § Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa 
esikoulutoiminnassa koululain (1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 §:n 
mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä pyytää, 
paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai 
osittain […] suomenkielistä. 
 

1. Suomenkielisten esikouluosastojen kehitys 
Vastuu: Kaupunginosalautakunnat 

 
Suojella ja edistää 
ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
kieltä ja kulttuuria 
 
 

 
4 § Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on 
erityinen vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.  
Yhteiskunnan on myös muutoin edistettävä kansallisten 
vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa 
ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman 
vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. 
 

1. Selvitys suomenkielisen päivätoiminnan käynnistämisestä 
Vastuu: Kaupunginjohtotoimisto koordinoi selvityksen  
 

2. Selvitys uuden suomenkielisen senioriasuntolan käynnistämisestä 
Vastuu: Kaupunginjohtotoimisto koordinoi selvityksen 
 

3. Selvitys ruotsinsuomalaisen kulttuurikeskuksen perustamisesta. 
Kulttuurikeskus tarjoaa lastenkulttuuria, antaa kansalaistietoa suomeksi ja 
toimii kielikeskuksena, jonka tarkoituksena on elvyttää kieltä ja 
kulttuuria.  
4. Selvitys suomenkielisen toimintotalon (all-aktivitetshus) perustamisesta  
Vastuu:  Kaupunginjohtotoimisto koordinoi selvityksen  
 

 
 



Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk 

t.o.m. SFS 2018:1367 SFS nr: 2009:724 

Departement/myndighet: Kulturdepartementet  

Utfärdad: 2009-06-11  

Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1367 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 
Allmänna bestämmelser 

1 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Denna lag innehåller bestämmelser om nationella 

minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda 

minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa 

skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen 

(2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg. Lagen 

innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag (2010:865). 

1 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Denna lag innehåller bestämmelser om nationella 

minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda 

minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om 

äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av 

lagen. Lag (2018:1367). 

2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet 

med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 

2000:3). 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska. 

3 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt 

sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag. 

3 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ 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 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 

främja de nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt 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. 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:724
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:724


5 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella 

minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt 

samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. 

5 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ 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. 

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). 

5 a §/Träder i kraft I:2019-01-01/ 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). 

5 b §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete. 

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas 

till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag (2018:1367). 

Förvaltningsområden 

6 § Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, 

Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, 

Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Älvkarleby, 

Österåker, Östhammar och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, 

Pajala och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, 

Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, 

Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. 

7 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter 

anmälan få ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en 

kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. Regeringen får meddela 

föreskrifter om sådan frivillig anslutning till ett förvaltningsområde. 

7 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få 

ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få 

ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan ansöka hos 

regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får besluta om utträde endast om 

det finns synnerliga skäl. 



Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett förvaltningsområde. 

Lag (2018:1367). 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter 

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 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. 

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive 

samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den 

enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som 

behärskar minoritetsspråket. 

10 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska 

vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän. Detsamma gäller vid enskildas 

skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och 

Diskrimineringsombudsmannen i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för 

part. 

10 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och 

samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och 

Diskrimineringsombudsmannen. Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med 

Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka 

den enskilde är part eller ställföreträdare för part. Lag (2018:1367). 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 

finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. 

12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot 

besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda 

telefontider. 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar 

13 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en 

förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som 

helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och 

Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets eller ärendets 

handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. 

Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt eller delvis 



sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller 

ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. 

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit en 

dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. Lag 

(2010:943). 

14 § Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos domstolar 

enligt 13 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta språk, rätt att få 

de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till detta språk och rätt att 

vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. Domstolen ska översätta handlingar 

och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är uppenbart onödigt. 

Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter med 

parten eller dennes ställföreträdare. 

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller samiska hos 

domstolar enligt 13 § har en part eller ställföreträdare för part som saknar juridiskt biträde rätt 

att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta 

till detta språk. 

15 § Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls eller ett ärendes 

handläggning i domstol enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet eller ärendet 

inleds eller första gången parten ska yttra sig i målet eller ärendet. 

En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska framställas inom en vecka 

från det att domen eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har framställts tidigare 

under handläggningen av målet eller ärendet. 

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning framställs 

senare än vad som anges i första och andra styckena får den avslås. En sådan begäran får även 

avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte. 

16 § Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli eller 

samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ och 33 

kap. 9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och 

äldreomsorg 

17 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats 

i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som 

kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, ska kommunen erbjuda barn vars 

vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten 

bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2010:865). 

17 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss 

annan pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 

25 kap. 5 a § skollagen (2010:800). Lag (2018:1367). 



18 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den 

som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds 

inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive 

samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har 

tillgång till personal som är kunnig i språket. 

18 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ 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 a §/Träder i kraft I:2019-01-01/ En kommun som inte ingår i något 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, 

jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 

sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde 

för ett visst språk vad gäller övriga språk. Lag (2018:1367). 

18 b §/Träder i kraft I:2019-01-01/ 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). 

18 c §/Träder i kraft I:2019-01-01/ 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). 

Undantag 

19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss myndighet 

som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter 

regeringens bemyndigande för landsting och kommun i fråga om kommunala myndigheter. 

Uppföljning m.m. 

20 § Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen meddelar 

föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för uppföljningen. Detta 

uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det tillsynsansvar som vilar på andra 

myndigheter. 

21 § En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, information och 

liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid tillämpningen av lagen. 
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§ 42 Dnr 0183/20 

Remissvar avseende reviderad plan för Göteborgs Stads 
arbete med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 
Göteborgs stad har tagit fram en reviderad plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor för perioden 2020-2023. Förvaltningen föreslår att förvaltningen 

tillstyrker planen.  

Beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker Göteborgs Stads 

plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023. 

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 nationella 
minoritetsfrågor 2020–2023 

Förslag till beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillstyrker Göteborgs Stads 

plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som eget yttrande.  

Sammanfattning 
Göteborgs stad har tagit fram en reviderad plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor för perioden 2020-2023. Planen har en stödjande funktion för stadens 

arbete med att säkerställa efterlevnad av minoritetslagen (2009:724) och de förstärkningar 

i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019. Planen innehåller mål, delmål och insatser. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har tilldelats ansvar för fyra insatser. 

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker planen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningens bedömning är att den reviderade planen för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor 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. 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 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. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-20 

Diarienummer 0183/20 

 

Handläggare 

John Harming 

Telefon: 031-368 3024 

E-post: john.harming@arbvux.goteborg.se  
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Bilagor 

1. Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 

2. Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella 

minoritetsfrågor 2020–2023 (1251/19) 

3. Lista över remissinstanser 

4. Yrkande om ytterligare remissinstanser 
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Ärendet  
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har ombetts inkomma med remissvar 

avseende Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 

(Dnr 1251/19).  

Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stads befintliga plan för nationella minoritetsfrågor antogs i 

kommunfullmäktige den 4 juni 2014, § 440. 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 (2009:724) 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. 

Delar av regleringarna har överförts till skollagen (2010:800). Dessa förstärkningar 

speglas i den reviderade planen. 

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. Minoritetslagen gäller för all kommunal verksamhet men 

planen fokuserar på de som främst berörs vilka är förskolenämnden, grundskolenämnden, 

idrott- och föreningsnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och medborgarservice, 

stadsdelsnämnder (individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg och hälso- 

och sjukvård) och utbildningsnämnden. Befintlig plan för nationella minoritetsfrågor har 

åtta delmål och 25 insatser. 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. Den reviderade planen har fem 

delmål och 13 insatser. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning berörs direkt av 

insatser som är kopplade till tre av de fem målen samt totalt fyra insatser.  

Målet med planen 
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 verksamhetsområden i 

lika hög grad som den övriga befolkningens.  
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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 om de nationella minoriteternas 

rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt minoritetsspråk. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser 

• Information om de nationella minoriteternas rättigheter och verksamhetens 

ansvar ska finnas tillgänglig och vara integrerad i extern och intern 

kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. Det ska vara rutin att 

informera om vilka särskilda rättigheter och valmöjligheter de nationella 

minoriteterna har.  

• Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om vad minoritetslagstiftningen 

och de nationella minoriteternas språk och kultur innebär för den egna 

verksamheten. 

Delmål 2 

Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre på nationellt 

minoritetsspråk. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har inga insatser kopplade till delmål 2. 

Delmål 3 

Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de nationella minoriteternas 

språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska uppmärksammas och stärkas särskilt. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser 

• Tydliggöra möjligheten till val av undervisning i ett eller flera nationella 

minoritetsspråk och dess varieteter i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning 

på gymnasial nivå. Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så stor 

utsträckning som möjligt ske inom elevens ordinarie skoldag.  

Delmål 4 

Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för samråd med de nationella 

minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. Barn och ungas möjligheter till 

inflytande och samråd i frågor som berör dem ska stärkas särskilt.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har inga insatser kopplade till delmål 4. 

Delmål 5 

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

tillhörighet till nationell minoritet.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings insatser 

• Arbetet för att motverka diskriminering, hat, hot och våld, fördomar och negativt 

bemötande av de nationella minoriteterna ska integreras i verksamheternas arbete 

med mänskliga rättigheter/värdegrunds- och demokratiarbete/aktiva åtgärder för 

att motverka diskriminering och kränkande behandling.  
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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 plan för arbetet med nationella minoriteter.  

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. 

Planen kan genomföras inom ramen för befintlig budget. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning anser att förslaget till reviderad 

plan för arbetet med nationella minoriteter är relevant och välformulerad. Avseende de 

frågor som stadsledningskontoret önskar svar på anser förvaltningen att några 

utgångspunkter, delmål eller insatser inte bör strykas eller läggas till. Förvaltningen anser 

även att delmålen och insatserna ger den ledning och det stöd som behövs för att nå 

planens mål. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnden tillstyrker planen och översänder 

tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som eget yttrande. 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning  
 

 

Andreas Lökholm  

Förvaltningsdirektör  

Kathrin Ahlstedt 

Stabschef 
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§    59 
 
Svar på remiss av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete 
med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 
diarienummer N134-0082/20 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslag på reviderad plan för Göteborgs Stads 
arbete med nationella minoritetsfrågor 2020-2023, under förutsättningen att 
förvaltningens bedömning beaktas och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 
eget yttrande till Stadsledningskontoret. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 
Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt 
förvaltningsområde. Enligt uppdraget skulle revideringsprocessen ske i nära samverkan 
med de nationella minoriteterna och stadens förvaltningar. Under hösten 2019 har 
stadsledningskontoret haft samråd och dialog med representanter från de nationella 
minoriteterna och berörda verksamheter i staden. En reviderad plan för Göteborgs Stads 
arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 är nu framtagen. Planen har en 
stödjande funktion för stadens arbete med att säkerställa efterlevnad av minoritetslagen 
(2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019.  

Syftet med planen är att förstärka arbetet med minoritetsfrågor i Göteborgs Stads 
verksamheter för att undanröja de hinder som idag begränsar att de nationella 
minoriteterna har tillgång till sina minoritetsrättigheter och fullt ut har likvärdiga 
förutsättningar i samhället. Minoritetsrättigheter handlar i grunden om att förverkliga de 
mänskliga rättigheterna. 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-01-25 
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor, 2020–2023 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 2019-10-23 
V och MPs tilläggsyrkande i kommunstyrelsen, 2020-01-10 
Lista över remissinstanser 
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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  
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Svar på remiss - reviderad plan för Göteborgs 
Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 
2020-2023 

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

arbete med nationella minoritetsfrågor 2020-2023, under förutsättningen att 

förvaltningens bedömning beaktas och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till Stadsledningskontoret. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt 

förvaltningsområde. Enligt uppdraget skulle revideringsprocessen ske i nära samverkan 

med de nationella minoriteterna och stadens förvaltningar. Under hösten 2019 har 

stadsledningskontoret haft samråd och dialog med representanter från de nationella 

minoriteterna och berörda verksamheter i staden. En reviderad plan för Göteborgs Stads 

arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 är nu framtagen. Planen har en 

stödjande funktion för stadens arbete med att säkerställa efterlevnad av minoritetslagen 

(2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019.  

Syftet med planen är att förstärka arbetet med minoritetsfrågor i Göteborgs Stads 

verksamheter för att undanröja de hinder som idag begränsar att de nationella 

minoriteterna har tillgång till sina minoritetsrättigheter och fullt ut har likvärdiga 

förutsättningar i samhället. Minoritetsrättigheter handlar i grunden om att förverkliga de 

mänskliga rättigheterna. 

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 de nationella minoriteterna hanteras som ett separat 

ärende. 

Centrum 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-25 

Diarienummer N134-0082/20 

 

Handläggare 

Janan Zapata Gutierrez/Centrum/GBGStad 

Telefon:  031-365 70 69 

E-post:  janan.zapata.gutierrez@centrum.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det utanförskap som de nationella minoriteterna lever i och den diskriminering som de 

dagligen möter medför såväl psykisk ohälsa som ekonomisk utsatthet för dessa grupper. 

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

• sociala insatser och stöd till de marginaliserade grupperna  

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

exempelvis arbetsmarknaden. 

På kort sikt förväntas det förebyggande arbetet såsom kunskapshöjande satsningar av 

chefer och medarbetare, rekrytering av personal med språklig och kulturell kompetens 

samt översyn av verksamheternas information och kommunikation kräva särskilda 

resurser. Det kan innebära att staden under planperioden behöver omprioritera och hitta 

nya arbetssätt med befintliga resurser. 

På lång sikt kan planen bidra till att minska negativa ekonomiska konsekvenser för såväl 

de nationella minoriteterna som för staden i stort. 

För att kunna stärka den språkliga och kulturella kompetensen hos medarbetarna vad 

gäller samtliga minoritetsspråk och kulturer, inte bara den finska, behövs en utökning av 

resurser. De resurser som kommer med att vara ett finskt förvaltningsområde täcker inte, 

och ska heller inte täcka, dessa behov. 

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 sitt modersmål. 

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 samt förebygga diskriminering 

genom ökad normmedvetenhet. Detta kan även bredda medarbetarnas perspektiv och 
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motverka diskriminering, rasism och fördomsfullt bemötande som andra samhällsgrupper 

riskerar att utsättas för.  

Att stärka de nationella minoriteternas inflytande, genom stärkta former för samråd, kan 

komma att bryta dessa gruppers isolering. Samtidigt berikas det omgivande samhället. 

Insatserna kan verka för att revitalisera de nationella minoritetsspråken och kulturerna, 

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 de nationella minoriteterna ges bättre förutsättningar att delta i samhällslivet 

på lika villkor och skyddas från diskriminering.  

Många inom de nationella minoriteterna upplever ett lågt förtroende för myndigheter och 

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

exempelvis romer, av rädsla för att få en annorlunda behandling. Detta leder till att de går 

miste om information och möjligheten att tillgodose sig sina rättigheter. Insatserna fyller 

ytterligare en viktig funktion genom att stärka information och kommunikation om de 

nationella minoriteternas rättigheter. 

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 en nationell minoritet är en aspekt. Att vara kvinna, homosexuell eller vara en 

person med funktionshinder kan vara andra aspekter som påverkar en människas 

livsvillkor. 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.  

Enligt Folkhälsomyndigheten är situationen olika för de nationella minoritetsgrupperna 

och urfolket även jämfört med majoritetsbefolkningen. Den judiska gruppen beskriver till 

exempel ökande av oro och rädsla inför hot och våld. Romerna nämner utanförskap, 

ojämlika livsvillkor och dåliga levnadsvanor som stora ohälsofaktorer. Tornedalingarna 

ser ohälsa bland annat kopplat till att språket meänkieli håller på att försvinna. Samerna 

beskriver en oro för den psykiska ohälsan hos de unga samerna, särskilt renskötande unga 

män. Även i den sverigefinska gruppen finns en oro för den psykiska ohälsan1. Det är 

också vanligt att diskriminering leder till minoritetsstress2 hos de nationella 

minoriteterna. Insatserna för att motverka diskriminering och negativt bemötande av de 

 
1 Samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolk i syfte att förbättra förutsättningarna för 

gruppernas hälsa, Folkhälsomyndigheten, 2017 
2Minoritetsstress 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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nationella minoriteterna förväntas kunna bidra till att bryta stigmat kring dessa grupper 

och på lång sikt förbättra deras livsvillkor och hälsa 

Samverkan 
Information på FSG, 2020-03-18 

Bilagor 
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor, 2020–2023 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har i dialog med berörda verksamheter i staden och representanter 

från de nationella minoriteterna reviderat befintlig plan för nationella minoritetsfrågor. 

Stadsledningskontoret har föreslagit att reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med 

nationella minoritetsfrågor skickas på remiss till berörda nämnder, råd och civilsamhällets 

organisationer för yttrande senast 2020-03-31. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

befintlig plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt förvaltningsområde. Då 

Göteborgs Stad sedan 2011-02-01 är en del av förvaltningsområdet för det finska språket 

har sverigefinnar ett förstärkt skydd i lagstiftningen och hanteras därmed enligt en 

särskild ordning. Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt 

förvaltningsområde hanteras som ett separat ärende.  

Göteborgs Stads befintliga plan för nationella minoritetsfrågor antogs i 

kommunfullmäktige 2014-06-04 § 440. 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 (2009:724) som trädde i 

kraft den 1 januari 2019.  

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. 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. 

Delar av regleringarna har överförts till skollagen (2010:800). Dessa förstärkningar 

speglas i den reviderade planen. 

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. Minoritetslagen gäller för all kommunal verksamhet men 

planen fokuserar på de som främst berörs vilka är förskolenämnden, grundskolenämnden, 

idrott- och föreningsnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för 
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arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för konsument- och medborgarservice, 

stadsdelsnämnder (individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg och hälso- 

och sjukvård) och utbildningsnämnden. Befintlig plan för nationella minoritetsfrågor har 

åtta delmål och 25 insatser. 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. Den reviderade planen har fem 

delmål och 13 insatser. Insatserna inbegriper kompetenshöjning, intern och extern 

information i den egna verksamheten om minoritetsrättigheter, att säkerställa rätten till  

modersmål, dialog och delaktighet med dem som lagen berör och förändrade arbetssätt 

exempelvis genom samverkan mellan äldreomsorgen och yrkesutbildningar för att ha en 

kompetensförsörjning som tillvaratar kunskaper i minoritetsspråken och om 

minoriteternas kultur.  

Arbetet med den reviderade planen har lyfts för information inför remitteringen i 

Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella minoriteterna 2019-09-16, 

Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer 2019-09-18 och 2019-12-02 samt 

Göteborgs Stads sverigefinska råd 2019-09-17, 2019-10-20 och 2019-12-02. 

Förvaltningens bedömning 
I planen ges ansvaret för insatserna inom äldreomsorgen och individ och familjeomsorg 

samt funktionshinder 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. 

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 individer inom de 

nationella minoriteterna. 

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 kunna uppnå planens mål bör cheferna i 

verksamheterna känna till och få stöd av stödresurserna. Utöver detta behövs det avsättas 

extra tid och resurser för kompetensutveckling, vilket inte är möjligt idag för vissa 

yrkesgrupper. 

För att kunna stärka den språkliga och kulturella kompetensen hos medarbetarna vad 

gäller samtliga minoritetsspråk och kulturer, inte bara den finska, behövs en utökning av 

resurser. De resurser som kommer med att vara ett finskt förvaltningsområde täcker inte, 

och ska heller inte täcka, dessa behov. 

 

 

Babbs Edberg 

Stadsdelsdirektör 

 

Maria Augustsson 

Sektorchef  
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Yttrande över remiss, reviderad plan för 
Göteborgs Stads arbete med nationella 
minoritetsfrågor 2020-2023 

§ 66, N608-0290/20 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet med 

nationella minoritetsfrågor 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 25 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 



Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

##Beslut##Tillstyrker##Beslut## 

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

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

 

##Beslutstext## 

Yttrande till kommunstyrelsen över reviderad 
plan för Göteborgs Stads arbete med 
nationella minoritetsfrågor 2020-2023 

§ 60, N609-0343/20 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över den reviderade planen 

för Göteborgs stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023. I planens 

målsättningar och insatser betonas särskilt att barns utveckling av en kulturell identitet 

och användning av det egna minoritetsspråket ska stärkas. Förvaltningen ser positivt på 

planen och lämnar samtidigt några förslag som kan förstärka planen ytterligare; bland 

annat vissa språkliga revideringar av målformuleringarna samt tydliggöranden av några 

insatser.  

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-06. 

Förvaltningen föreslår att nämnden, med hänsynstagande till synpunkterna i 

tjänsteutlåtandet, tillstyrker den reviderade planen för Göteborgs stads arbete med 

nationella minoritetsfrågor 2020–2023 samt översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslut 
1. Grundskolenämnden tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, reviderad plan för Göteborgs stads arbete med 

nationella minoritetsfrågor 2020–2023. 
 

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 
 

3. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Grundskolenämnd   
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-18 



  

 

 

  



Dag för justering 

2020-03-18 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

 

__________________________ 

Åke Ström 

 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Gill Bengtsson 

Registrator 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över reviderad 
plan för Göteborgs stads arbete med 
nationella minoritetsfrågor 2020–2023  

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

4. Grundskolenämnden tillstyrker, med hänsynstagande till synpunkterna i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, reviderad plan för Göteborgs stads arbete med 

nationella minoritetsfrågor 2020–2023. 
 

5. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

6. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 Grundskoleförvaltningen   
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-06 

Diarienummer N609-0343/20 

 

Handläggare 

Hanna Leppänen Ahonen, Azra Zunic  

E-post: azra.zunic@grundskola.goteborg.se  



Sammanfattning 
Grundskoleförvaltningen har att yttra sig om förslag till plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor. Förvaltningen har sett över den reviderade planen utifrån ekonomiska, 

ekologiska och sociala perspektiv och bedömer att förslaget till reviderad plan är positivt. 

Förvaltningen ger samtidigt några förslag som kan förstärka planen ytterligare, bland 

annat vissa språkliga revideringar av målformuleringarna samt tydliggöranden av några 

insatser.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att insatserna som den reviderade planen för Göteborgs 

Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 föreslår förväntas finansieras 

inom grundskoleförvaltningens ordinarie budget. Insatserna i planen ska säkerställa att 

kärnverksamheten efterlever lagens krav. Därmed är bedömningen rimlig.  

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

Bedömning ur social dimension 
En plan som indikerar hur Göteborgs Stad behöver stärka sitt arbete med nationella 

minoritetsfrågor och förverkliga minoritetsrättigheterna förväntas gynna berörda 

minoriteter genom att de får lika rättigheter och möjligheter i samhället som resten av 

samhällsmedlemmarna. På så sätt säkras människors lika värde. Göteborgs Stad har en 

viktig del i det minoritetspolitiska arbetet genom att anta mål och riktlinjer som skyddar 

minoriteterna och deras rätt att få utveckla sitt eget språk och kultur. Som kommun är 

Göteborgs Stad skyldig att tillgodose minoriteterna deras rättigheter vilket handlar om att 

skydda och främja deras lika värde och möjligheter i lika hög grad som resten av Göteborgs 

samhällsmedlemmar.  

Planen bedöms ha en positiv inverkan för minoritetssamhällets hälsa då de nationella 

minoriteterna under lång tid varit marginaliserade och förtryckta i samhället och utsatts för 

diverse fördomar och kränkningar på grund av tillhörighet till en viss minoritet. Bristande 

förståelse och kunskap som finns i samhället om de nationella minoriteterna har medfört 

otrygghet, våld och öppen rasism på både individ- och gruppnivå hos minoriteterna. Att 

utsättas för diskriminering kan bidra till psykisk ohälsa liksom våld bidrar till fysisk ohälsa. 

I sin tur kan detta leda till misstro från minoriteterna mot Göteborgs Stads arbete för 

mänskliga rättigheter.  

Förtroendet och legitimiteten som kommunen får från befolkningen påverkar arbetet mot 

ett hållbart samhälle. Därav bedöms det väsentligt att stärka arbetet med de nationella 

minoritetsfrågorna då detta kan öka minoriteternas förtroende för offentliga aktörer. Det 

här innebär att arbetet mot ett hållbart samhälle stärks. Dessutom kan det leda till att 

personer som tillhör minoriteten söker sig till stadens verksamheter i högre grad.  

Grundskoleförvaltningen bedömer att barn och unga som ingår i de berörda minoriteterna 

påverkas på ett positivt sätt av en stärkt minoritetspolitik. Genom att stärka barns rätt till 

lärande och utveckling av det egna språket främjas även den kulturella självbilden. 

Skolverket menar dessutom att tillgång till modersmål gynnar språkutveckling och lärande 



inom andra områden.1 I rapporten Med annat modersmål framgår det bland annat att ett 

starkare modersmål gynnar elevers studieresultat i både svenska och andra ämnen. 

Rapporten framställer i samband med detta en studie som genomförts som visar på att 

elever som deltagit i modersmålsundervisning har ett genomsnittligt meritvärde som är 

avsevärt högre jämfört med de elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Dock 

menar Skolverket att det inte säkert går att dra slutsatserna att det just är 

modersmålsundervisningen som är orsaken till de förbättrade studieresultaten.2  

I planens målsättningar och insatser betonas särskilt att barns utveckling av en kulturell 

identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska stärkas. Ett hållbart samhälle är 

avgörande för barn och ungas framtid. Därför är det särskilt viktigt att ta hänsyn till att barn 

och unga får lika rättigheter och möjligheter i skolan oavsett barnets påbrå. Detta är något 

som Göteborgs skolor behöver efterleva i högre grad.  

Samverkan 
Information har skett inom ramen för förvaltningens samverkansgrupp den 9 mars 2020. 

Bilaga 
Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 - 

remissversion 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har översänt remiss för reviderad plan för Göteborgs Stads arbete 

med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 för påseende och yttrande av 

grundskolenämnden. Den reviderade planen skickas på remiss till de nämnder, råd och 

civilsamhällets organisationer för yttrande senast den 31 mars 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Grundskoleförvaltningen föreslår följande revideringar i planen för Göteborgs Stads arbete 

med nationella minoritetsfrågor 2020–2023. 

Grundskoleförvaltningen har efter överväganden bedömt att planens övergripande mål bör 

omformuleras då det i nuläget är för omfattande och innehåller tre olika ansatser. 

Förvaltningen anser att det övergripande målet ska ha en övergripande formulering som 

istället lyder: Göteborgs Stad skyddar och främjar de nationella minoriteternas rättigheter. 

Det här medför att det övergripande målet blir mer tydligt. De olika delmålen samt 

insatserna för desamma omfamnar redan de av stadsledningskontoret tidigare föreslagna 

ansatserna. Dessa visar hur det övergripande målet ska uppnås.  

Vad gäller det övergripande målet menar förvaltningen dessutom att ordet 

”utrotningshotade” är kontroversiellt och att betydelsen för målet inte går förlorad om detta 

ord tas bort. Genom att ta bort ”utrotningshotade” och istället använda sig av ”skyddar och 

främjar” framhävs det som minoritetslagen i grunden säger. 

Vidare bedömer Grundskoleförvaltningen att både det övergripande målet och alla delmål 

bör formuleras i presens och inte i futurum för bättre stringens. Utöver det övergripande 

 
1 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 

2018. Stockholm: Skolverket. 
2 Skolverket (2008) Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet. 



målet, innebär det också att delmål 2–5 behöver en språklig redigering som ändrar 

meningens tempus. Alla språkliga redigeringar och omformuleringar av övergripande mål 

och delmål behöver ändras varje gång dessa uppkommer igen i texten så att den blir 

konsekvent.  

I insats 3.2 föreslår förvaltningen ett förtydligande med en indikator för uppföljning av 

insatsen. Genom att mäta lånefrekvensen av litteraturen i skolbiblioteken på de nationella 

minoritetsspråken kan tillgängliggörandet av litteraturutbudet följas upp.  

För insats 3.3 har förvaltningen som förslag att formuleringen av denna insats ska avlägsna 

uttrycken ”bör utvecklas” och ”bör nyttjas” och istället använda följande lydelse: 

Verksamheten brobyggarna ska utvecklas till att omfatta fler skolor. Det här gör även 

insatsen mer mätbar.  Indikatorn för uppföljning kan då vara att mäta antalet deltagande 

skolor som deltar i projektet brobyggarna.  

Förvaltningen bedömer vidare att insats 3.4 under Förväntat resultat kan förkortas till 

följande: Barn och unga tillhörandes de nationella minoriteterna uppmuntras att läsa sitt 

nationella minoritetsspråk som modersmål och som språkval. Att vara bunden till att 

organisera modersmålet inom den ordinarie skoldagen kan medföra svårigheter att 

genomföra särskilda satsningar i andra ämnen, till exempel inom ramen för en utökad 

timplan eller andra kompensatoriska satsningar.  

 

Ytterligare ett förslag angående insats 3.4 är att förtydliga med en indikator för uppföljning 

där det går att mäta antal elever som väljer att läsa sitt nationella minoritetsspråk. Med hjälp 

av detta går det att följa upp om elever som läser sitt nationella minoritetsspråk ökar eller 

sjunker i antal genom åren.  

 

Vad gäller delmål 4 insats 4.1 bedömer förvaltningen att det är kommunstyrelsen som äger 

frågan om samråd för unga. Förvaltningens förslag är därför att stryka grundskolenämnden 

som ansvarig i denna fråga då grundskolenämnden inte har verktyg att följa upp detta samt 

att det här ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Grundskoleförvaltningen bidrar 

gärna på andra sätt i insatsen i dialog och samverkan med stadsledningskontoret.   

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 

 

 

##Beslutstext## 

 

Bengt Randén 

Förvaltningsdirektör 

 

Helena Sjöberg  

Avdelningschef för stöd till verksamhetsstyrning och 

utveckling 
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§ 35, diarienummer 0042/20 

Svar på remiss – Göteborgs Stads plan för arbetet med 
nationella minoritetsgrupper 2020-2023 
 

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

med nationella minoritetsfrågor 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 nationella minoritetsfrågor  
2020–2023 

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

med nationella minoritetsfrågor 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 
Förvaltningen ser positivt på förslaget och den förstärkning för de nationella 

minoriteterna som planen innebär. Förvaltningen anser att de delmål och insatser som 

finns i planen 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.  

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

Bedömning ur social dimension 
Arbetet med minoritetsfrågor handlar om mänskliga rättigheter och om allas lika värde. 

Minoritetspolitikens ska ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras 

möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls 

levande. Planen bedöms ha en positiv inverkan för minoriteterna och på mer likvärdiga 

livsvillkor för alla, och således också för mångfalden, i Göteborg.  

Idrott & förening 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-10  

Diarienummer 0042/20 

 

Handläggare 

Heidi Lall  

Telefon:031-368 20 21 

E-post: heidi.lall@ioff.goteborg.se 
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Samverkan 
Samverkan med fackliga organisationer har inte skett gällande detta ärende.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har, i dialog med representanter från de nationella minoriteterna, 

reviderat befintlig plan för nationella minoritetsfrågor. Kommunstyrelsen beslutade den 

15 januari 2020 enligt stadsledningskontorets förslag att remittera den reviderade planen.  

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 har skickats 

ut på remiss till berörda nämnder och råd för yttrande senast 2020-03-31. 

Beskrivning av ärendet 

Nationella minoriteter 

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar. Alla fem minoriteter har funnits i Sverige under mycket lång tid och är en 

del av vårt gemensamma kulturarv. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani 

chib, samiska, finska och meänkieli. Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på 

historisk och geografisk anknytning. Därför finns geografiska områden som utgör så 

kallade förvaltningsområden. Då Göteborgs Stad sedan 1 februari 2011 är del av finskt 

förvaltningsområde har minoriteten sverigefinnar förstärkta rättigheter i lagstiftningen. 

Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde 

hanteras som ett separat ärende. 

 

Handlingsplan från 2014 

I juni 2014 antogs Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor. Inför beslutet skickade 

idrotts- och föreningsnämnden (mars 2014) in yttrande till kommunstyrelsen över den 

föreslagna planen. I yttrandet framgick att då nämndens bidragsregler redan gav 

möjlighet att stödja sådan verksamhet som föreslogs i handlingsplanen så ansåg nämnden 

att det inte behövdes inrättas en ny bidragsform.  

 

Reviderad plan  

Stadsledningskontoret fick 2018 uppdraget att utvärdera planen, som inte haft något 

slutdatum. Utvärderingen visade att planen inte fått tillräckligt genomslag. 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 planen. Den 

reviderade planen som ska gälla under perioden 2020–2023 har skickats på remiss till 

flera 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. 
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Fem delmål och 13 insatser   

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

ett antal prioriterade insatser, planen har totalt 13 insatser. Vid varje insats anges ansvarig 

nämnd, tidplan och uppföljning. Planen har en stödjande funktion och lyfter vad som 

behöver göras i grunduppdragen för att efterleva de förstärkta lagkraven. Uppföljning av 

insatserna planeras in i samband med verksamhetens ordinarie uppföljning 

 

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 

verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens.  

(Samma övergripande mål anges för Plan för arbetet med finskt förvaltningsområde) 

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 om nationella 

minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på 

aktuellt minoritetsspråk 

 

En kartläggning visar att det pågår förstärkt arbete i Göteborgs Stads verksamheter för att 

säkerställa efterlevnaden av lagstiftning utifrån informationsskyldighet angående 

nationella minoriteternas rättigheter, men mycket arbete återstår. Kunskapen om 

nationella minoriteters rättigheter och vad det innebär för den egna verksamheten är låg. 

Minoriteternas rättigheter och minoritetsspråkliga alternativ behöver i högre grad finnas 

med i olika typer av extern kommunikation. Representanter från de nationella 

minoriteterna har framfört att språksvårigheter är ett fortsatt problem i mötet med 

kommunen. De finns också många bland de nationella minoriteterna som inte är 

medvetna om sina rättigheter vilket kommunen enligt lag är skyldiga att informera om.  

  

Insatser - idrotts- och föreningsnämnden:  

• Information om de nationella minoriteternas rättigheter och verksamhetens 

ansvar ska finnas tillgänglig och vara integrerad i extern och intern 

kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. Det ska vara rutin att 

informera om vilka särskilda rättigheter och valmöjligheter de nationella 

minoriteterna har.  

• Berörd personal vet vad minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas 

språk och kultur innebär för den egna verksamheten och de nationella 

minoriteterna upplever i mötet med staden att deras rättigheter tillgodoses. 
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Delmål 5 - Göteborgs Stads ska förebygga och motverka diskriminering och 

fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet 

 

Låg kunskap om och förståelse för de nationella minoriteternas kultur och historia inom 

Göteborgs Stads verksamheter riskerar att leda till ett sämre bemötande av personer som 

tillhör de nationella minoriteterna. Representanter från minoriteterna har fört fram att 

personal inom staden behöver bättre kunskap om hur det historiska förtryck som vissa av 

de nationella minoriteterna har utsatts för fortsätter att påverka gruppenars livssituation 

och förtroende för offentliga aktörer. Flera nationella minoriteter är, enligt rapport från 

brottsförebyggande rådet, fortfarande idag utsatta för såväl strukturell diskriminering som 

rasism, hot och hatbrott. Staden behöver aktivt arbeta med kunskapshöjande, främjande 

och förebyggande insatser för att säkerställa verksamheter som inte diskriminerar.   

 Insatser - idrotts- och föreningsnämnden:  

• Arbetet för att motverka diskriminering, hat, hot och våld, fördomar och negativt 

bemötande av de nationella minoriteterna ska integreras i verksamheternas arbete 

med mänskliga rättigheter/värdegrunds- och demokratiarbete/aktiva åtgärder för 

att motverka diskriminering och kränkande behandling. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på förslaget och den förstärkning för de nationella 

minoriteterna som planen innebär. Förvaltningen anser att de delmål och insatser som 

finns i planen 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 

utbildningsinsatser för medarbetare/chefer och självklart anpassa och utveckla 

materialet så det passar den egna verksamheten.  

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karin Hallgren  

 

Avdelningschef  
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Yttrande till kommunstyrelsen över reviderad 
plan för Göteborgs Stads arbete med 
nationella minoritetsfrågor 2020-2023 

§ 68, 0087/20 
 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till revidering av Göteborgs Stads plan för 

arbete med nationella minoritetsfrågor 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 nationella minoritetsfrågor 2020–2023  

Förslag till beslut 

I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till revidering av Göteborgs Stads plan för 

arbete med nationella minoritetsfrågor 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 

Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt 

förvaltningsområde. Enligt uppdraget skulle revideringsprocessen ske i nära samverkan 

med de nationella minoriteterna och stadens förvaltningar. Under hösten 2019 har 

stadsledningskontoret haft samråd och dialog med representanter från de nationella 

minoriteterna och berörda verksamheter i staden, däribland kulturförvaltningen.  

En reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 

är nu framtagen. Planen har en stödjande funktion för stadens arbete med att säkerställa 

efterlevnad av minoritetslagen (2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i kraft 

den 1 januari 2019. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att tillstyrka den 

reviderade planen för nationella minoritetsfrågor, 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 till 

exempel 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 nationella minoritetsfrågor kan finansieras inom nämnders och styrelsers 

ordinarie budget. Samtidigt har lagkraven stärkts, vilket leder till fler efterfrågade insatser 

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-21 

Diarienummer 0087/20 

 

Klas Grinell 

Telefon: 031-368 36 83 

E-post: klas.grinell@kultur.goteborg.se 
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från bland annat kulturförvaltningen. Det är ett generellt problem att antalet ålagda 

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 

nationella minoritetsfrågor 2020-2023. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

  



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 3 (6) 

   

   

Ärendet  

Kommunstyrelsen har översänt förslag till revidering av Göteborgs Stads plan för arbete 

med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 på remiss till kulturnämnden. Yttrandet ska 

vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-03-31. 

Beskrivning av ärendet 

Göteborgs Stads befintliga plan för nationella minoritetsfrågor antogs i 

kommunfullmäktige 2014-06-04 § 440. 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. Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag 

tagit fram ett förslag på revidering av befintlig plan för nationella minoritetsfrågor och 

plan för finskt förvaltningsområde.  

De förstärkningar i minoritetslagen (2009:724) som trädde i kraft den 1 januari 2019 

beaktas i reviderad plan. 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. Strukturerad dialog och samråd med minoriteterna ska föras 

och förvaltningsmyndigheter ska särskilt beakta barns och ungas möjligheter till 

inflytande i frågor som berör dem. Äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet 

gäller för samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk om personal finns. Delar av 

regleringarna har överförts till skollagen (2010:800). Dessa förstärkningar speglas i den 

reviderade planen. 

Planens delmål och insatser 

I revideringen har planen gjorts mer tillgänglig och tydlig genom att prioritera insatser där 

staden behöver stärka sitt arbete för att efterleva lagens krav. Den reviderade planen har 

fem delmål och 13 insatser. Kulturnämnden har ansvar för insatser inom alla delmål utom 

det andra som handlar om service, vård och omsorg för äldre på nationellt 

minoritetsspråk. 

Delmål 1 säger att Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella 

minoriteters rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt 

minoritetsspråk. Den viktigaste insatsen kring delmålet åligger Göteborgs Stads 

kontaktcentrum. Kulturnämnden berörs av insatserna 1.2 (om tillgänglig och integrerad 

information om de nationella minoriteternas rättigheter och verksamheternas ansvar) och 

1.4 (om kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om minoritetslagstiftningen och 

om vad de nationella minoriteternas språk och kultur innebär för den egna verksamheten). 

Delmål 3 säger att Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de 

nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt vad gäller barn. Kulturnämnden berörs 

enbart av insats 3.1 som säger att de nationella minoriteternas högtidsdagar ska firas och 

att formerna för firandet ska ske i samråd med respektive minoritet.  

Delmål 4 säger att Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för samråd 

med de nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen, särskilt för barn 

och unga. Kulturnämnden berörs av målets enda insats som handlar om att behålla och 
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utveckla nuvarande former för samråd med Göteborgs Stads råd för de nationella 

minoriteterna och om dialog med lokala minoritetsföreningar, liksom om att stärka dialog 

och samråd med unga.  

Delmål 5 säger att Göteborgs Stad ska förebygga och motverka diskriminering och 

fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet. Insatsen handlar om att arbeta 

för att motverka diskriminering, hat, hot och våld, fördomar och negativt bemötande.  

Insatserna handlar sammantaget om kompetenshöjning, intern och extern information i 

den egna verksamheten om minoritetsrättigheter, att säkerställa rätten till modersmål, 

dialog och delaktighet med dem som lagen berör och förändrade arbetssätt exempelvis 

genom samverkan.  

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 handlingsplanen 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 de nationella minoriteterna 

bland invånarna i stort.  

Vid remittering av förslag till Göteborgs Stads plan för arbete med nationella 

minoritetsfrågor 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. De insatser för vilka kulturförvaltningen 

ges ansvar handlar om att fortsätta eller förstärka sådant som förvaltningen redan arbetar 

med. För att kunna avgöra hur stor ökad arbetsinsats det krävs från förvaltningen behöver 

det göras preciseringar av vad mål och insatser betyder och när de kan anses uppfyllda. 

Delmål och insatser 

Vad gäller delmål 1 om kommunikationen om nationella minoriteters särskilda rättigheter 

och valmöjligheter är kulturförvaltningen förberedd, vilket avspeglas såväl i 

Biblioteksplan som i Riktlinjer för kulturstöd. Redan idag finns information om 
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kulturstöd på samtliga minoritetsspråk, och de nationella minoriteterna har också rätt att 

sända in ansökningar på sitt erkända minoritetsspråk. Samtidigt kommer bland annat de 

nuvarande kulturstödformerna påverkas av planens höjda mål. Vid behov av 

kommunikation på minoritetsspråken uppfattar förvaltningen det som att råd och stöd kan 

fås från Göteborgs Stads kontaktcenter, vilket innebär att förvaltningen inte själva 

behöver rekrytera sådan kompetens.  

Insats 1.4 om kunskapshöjning bland chefer och medarbetare förväntar att berörd 

personal vet vad minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas språk och 

kultur innebär för den egna verksamheten så att de nationella minoriteterna upplever att 

deras rättigheter tillgodoses. Detta kräver kontinuerliga insatser, och en kartläggning av 

vilka medarbetare som ska ses som ”berörd personal”.  

Insats 3.1 handlar om att kulturnämnden har delansvar för att fortsätta det årliga firandet 

av de nationella minoriteternas högtidsdagar i samråd med respektive minoritet. Det 

ökade kravet på samråd, inte bara med representanter för 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. Det ska också följas upp om arbetet 

leder till att de nationella minoriteternas kultur och historia uppmärksammas och 

synliggörs. Det är oklart vilken grad av uppmärksamhet som kan anses uppfylla målet. 

Uppföljning kan kräva ytterligare resurser.  

Insats 3.2 handlar om att biblioteken ska förstärka och tillgängliggöra utbudet om de 

nationella minoriteterna och på de nationella minoritetsspråken. 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 utbudet ska bidra till att synliggöra och öka kunskapen om 

nationella minoriteters historia, kultur och språk och tillgängliggöra utbud på 

minoritetsspråken.  

Allmänna synpunkter 

Planens övergripande mål (som presenteras på s.3 & s.9) gör det inte tillräckligt tydligt 

hur fördelningen av ansvar mellan minoriteterna och staden ser ut. Genomgående 

poängteras att minoriteterna har rätt och ska ges förutsättningar. Med skrivningen att 

Göteborgs Stad ska ”revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken så att de hålls 

levande” handlar det inte som i den konkretiserande delmålen att säkra medborgarnas 

rättigheter utan om att själva arbeta aktivt med minoritetsspråken, oaktat intresset från de 

nationella minoriteterna.  

I historiken om den nationella minoritetspolitiken används historiskt presens, vilket gör 

det onödigt svårt att skilja mellan historiska skeenden och villkor, och vad som gäller i 

dagsläget. 
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GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör  

Joakim Albrektson 

 

Kulturstrategisk chef 
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Svar på remiss om Göteborgs Stads plan  
för arbete med nationella minoritetsfrågor 
2020–2023 

§ 16, diarienummer N043-0016/20 

 

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

Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 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 2020-02-10. 

 

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) 

 



 

 

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 1 (7) 

  

   

Svar på remiss om Göteborgs Stads plan för 
arbete med nationella minoritetsfrågor  
2020-2023  

Förslag till beslut 
I nämnden för konsument- och medborgarservice: 

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice tillstyrker förslaget för 

Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 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. 

Sammanfattning 
Nämnden för konsument- och medborgarservice har fått möjlighet att yttra sig över 

Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 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. 

Förvaltningen bedömer att de utgångspunkter, delmål och insatser som anges i planen är 

väsentliga och önskar inte stryka några eller inkludera fler. För att ge den ledning och det 

stöd som behövs för att nå planens mål, anser förvaltningen att beskrivningen av 

delmålen, insatserna och det ansvar som de medför behöver förtydligas. Kostnader som 

kan tillkomma för nämnden och som måste budgeteras är kostnader för översättningar 

samt utveckling av en interaktiv utbildning. Utöver dessa bedömer förvaltningen att 

övriga insatser inte kommer att innebära ökade kostnader under förutsättning att 

konsument- och medborgarservice även fortsatt har den stödjande roll som förvaltningen 

har idag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnader som kan tillkomma för nämnden och som måste budgeteras är kostnader för 

översättningar samt utveckling av en interaktiv utbildning. Utöver dessa bedömer 

konsument- och medborgarservice att övriga insatser inte kommer att innebära ökade 

kostnader för nämnden under förutsättning att förvaltningen fortsatt har samma stödjande 

roll som i dagsläget.  

Konsument- och medborgarservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-10 

Diarienummer N043-0016/20 

 

Handläggare 

Malin Brunström Grek 

Telefon: 031-365 09 80 

E-post: malin.grek@kom.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 
En plan som pekar ut vad Göteborgs Stad behöver stärka i sitt arbete för att efterleva 

minoritetslagen bedöms ha en positiv inverkan för minoriteterna och på mer likvärdiga 

livsvillkor för alla i Göteborg. Att få använda sitt eget språk och utveckla sin egen kultur 

är en mänsklig rättighet och stadens verksamheter är av stor betydelse för förverkligandet 

av mänskliga rättigheter. Kommunen ansvarar för att respektera, skydda och tillgodose 

rättigheter genom sina kärnverksamheter dagligen. Planen är ett stöd i arbetet med att 

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

Insatserna bidrar till planens övergripande mål om 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. 

De nationella minoriteterna har under lång tid varit utsatta och marginaliserade i det 

svenska samhället. Övergrepp och kränkningar på individ- och gruppnivå har förekommit 

bland annat inom rasbiologisk forskning, tvångssterilisering, omhändertaganden, 

kollektiva tvångsförflyttningar, diskriminering, hot och våld. Det har bidragit till en 

förtroendeklyfta mellan minoriteterna och majoritetssamhället. Tilliten mellan invånare, 

rättsstaten och den offentliga sektorns institutioner spelar en stor roll i arbetet mot ett 

socialt hållbart samhälle. Ett stärkt arbete med minoritetsfrågor bedöms påverka 

förtroendet mellan minoriteterna och kommunens verksamheter i rätt riktning. 
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Ärendet  
Nämnden för konsument- och medborgarservice har fått möjlighet att yttra sig över 

Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor 2020-2023. Svar på remissen ska 

lämnas senast den 31 mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads 

plan för nationella minoritetsfrågor (2018-11-07 § 847). Arbetet ska ske i nära samverkan 

med berörda förvaltningar och de nationella minoriteterna.  

Syftet med Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari att skicka planen på remiss till bland andra 

nämnden för konsument- och medborgarservice. Nämnden ska lämna synpunkter kring 

planens föreslagna delmål och insatser samt om de ger den ledning och det stöd som 

behövs för att nå planens målsättning. 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 det stöd som behövs för att nå 

planens mål? Om inte, vad saknas? 

Stadsledningskontoret vill även ha en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för 

arbetet. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att de utgångspunkter, delmål och insatser som anges i planen är 

väsentliga och önskar inte stryka några eller inkludera fler.  

När det gäller frågan om beskrivningen av delmålen och insatserna ger den ledning och 

det stöd som behövs för att nå planens mål anser förvaltningen att beskrivningen av 

delmålen, insatserna och det ansvar som de medför behöver förtydligas, vilka anges här 

nedan. 
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Behov av förtydliganden 

• Delmål 1 – Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella 

minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt 

minoritetsspråk.  

Nämnden för konsument- och medborgarservice är utpekad som en av de ansvariga 

nämnderna för delmålet. 

o Insats 1.1: Information ska finnas på goteborg.se om nationella minoriteter och 

nationella minoriteters rättigheter på såväl svenska som på minoritetsspråk. 

Informationen ska ligga samlad med stadens arbete för mänskliga rättigheter. 

Göteborgs Stads kontaktcenter ska vara behjälplig med råd och stöd på 

minoritetsspråken. 

o Insats 1.2: Information om de nationella minoriteternas rättigheter och 

verksamhetens ansvar ska finnas tillgänglig och vara integrerad i extern och 

intern kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. Det ska vara 

rutin att informera om vilka särskilda rättigheter och valmöjligheter de 

nationella minoriteterna har. 

Konsument- och medborgarservice vidareförmedlar den information som 

levereras från stadens verksamheter. Sidor på goteborg.se om nationella 

minoriteter ansvarar stadsledningskontoret för, förutom Romano Centers 

enhetssida som ligger under förvaltningen konsument- och medborgarservice 

ansvar. Arbetet med översättningar behöver läggas ut på professionell byrå vilket 

medför en kostnad proportionerlig till den mängd information som beslutas bör 

översättas. Ansvar och kostnad för översättning tillkommer respektive nämnd. 

Om nämnden för konsument- och medborgarservice ska ta ett ytterligare ansvar 

behöver detta förtydligas. 

En problematik att ha i beaktande är att vissa språk, som romani chib, är ett 

talande språk vilket kan göra det komplicerat att översätta information korrekt till 

skrift. Ett förslag är att lägga upp information i form av ljudspår eller film, vilket 

också är viktigt ur tillgänglighetssynpunkt. En annan tanke att beakta gäller 

vilken information man väljer att översätta. Känslig information kan bidra till att 

lyfta fram och peka ut de nationella minoriteterna som särskilt behövande inom 

känsliga områden. Vilken information som ska översättas och till vilka språk och 

varieteter behöver beslutas av stadsledningskontoret. 

Kontaktcenter kan i dagsläget tillgodose insatsen på finska där verksamheten 

själv har finsktalande personal. Service kan ges på två varieteter av romani chib 

(lovari och kelderash) via Romano Center i Väst utifrån befintlig rutin.  Det finns 

dock ingen rutin för de övriga nationella minoritetsspråken, eller för de varieteter 

av romani chib som inte finns representerade på Romano Center i Väst. Om ny 

personal med kunskap inom de övriga språken och varieteterna anställs i 

samband med nyrekrytering längre fram hos kontaktcenter eller Romano Center i 

Väst, skulle insatsen kunna tillgodoses även för dessa. Rimligheten för att 

förvaltningen kommer kunna tillgodose service på alla nationella minoritetsspråk 

i förlängningen är dock svår att bedöma.  
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o Insats 1.3: Samla och förmedla kunskapsstöd och informationsmaterial till 

stadens verksamheter om de nationella minoriteternas rättigheter och det 

allmännas ansvar. 

o Insats1.4: Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om vad 

minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas språk och kultur 

innebär för den egna verksamheten. 

Viktigt att ha i beaktande är att kunskap om minoritetslagstiftningen inte 

automatiskt innebär en kännbar effekt för de nationella minoriteterna. Det krävs 

också kunskap och förståelse om de olika grupperna, deras historia som på många 

sätt påverkar dem än idag, kultur och språkens komplexitet. Romano Center i 

Väst erbjuder kunskapshöjande insatser kring dessa aspekter gällande den 

nationella minoriteten romer till stadens verksamheter. Då antalet anställda enbart 

är fem personer så krävs en stor och tidskrävande insats från verksamheten för att 

nå ut till alla. Önskvärt vore att bygga upp en interaktiv digital utbildnings-

plattform som alla anställda kan ta del av, som ett komplement till ordinarie 

utbildningsinsatser. Detta innebär dock en kostnad och resurser som det i 

dagsläget saknas budget för på förvaltningen. Ansvaret gällande kunskapshöjning 

och informationsmaterial om de övriga fyra nationella minoriteter bör ligga på 

stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter. 

• Delmål 2 – Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre på 

nationellt minoritetsspråk.  

Nämnden för konsument- och medborgarservice är inte utpekad som en av de 

ansvariga nämnderna. Dock ser förvaltningen att vi kan vara behjälpliga i arbetet att 

uppnå delmålet. 

o Insats 2.1: Utveckla arbetssätt och samverkan med arbetsförlagt lärande inom 

yrkesutbildningar där språklig och kulturell kompetens hos anställda, elever och 

studenter ses över och tas till vara för att säkerställa service, vård och omsorg på 

minoritetsspråken.  

Förvaltningen har tillgång till de olika grupperna inom den nationella minoriteten 

romer genom våra kanaler. Genom samarbete med Romano Center i Väst och 

arbetsmarknads- och vuxenenheten kan staden erbjuda riktade utbildningsinsatser 

till minoriteterna och bidra till kompetensförsörjning inom bristyrken för vård 

och omsorg. Förvaltningen föreslår följande tillägg: Stadsdelsnämnder och 

utbildningsnämnden bör samverka med Romano Center i Väst i arbetet för att 

tillgodose personal med kulturell- och språklig kompetens. 

o Insats 2.2: Rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens inom 

minoritetsspråken och de nationella minoriteterna. 

Förväntat resultat: det finns personal med språklig och kulturell kompetens inom 

minoritetsspråken och de nationella minoriteterna som motsvarar efterfrågan. 

Viktigt är att inte enbart utgå från befintlig efterfrågan. Staden behöver också 

arbeta aktivt för att möjliggöra och skapa den. Utifrån Romano Center i Västs 

erfarenhet ser vi ett behov av förändring av inställningen gällande äldreomsorg 

hos den romska minoriteten. Den kulturella, språkliga och historiska aspekten, 

tillsammans med brist på kompetens inom språk och kultur inom äldreomsorgen, 

gör att många hellre önskar vårdinsatser i hemmet av sina släktingar. Detta är 

något som vi tror kommer behöva förändras då yngre generationers livssituation 

idag ser annorlunda ut. 
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• Delmål 3 – Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de nationella 

minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska uppmärksammas och stärkas särskilt.  

Nämnden för konsument- och medborgarservice har inte nämnts som berörd nämnd 

gällande delmålet, samtidigt som vi senare i dokumentet har ett insatsansvar. Om 

nämnden ska ha ansvar bör detta förtydligas i det övergripande ansvarsstycket. 

o Insats 3.1: Varje år ska nationella minoriteternas högtidsdagar firas och former 

för firande ska ske i samråd med respektive minoritet.  

Nämnden för konsument- och medborgarservice är utpekad som en av de 

ansvariga nämnderna för insatsen. 

Romano Center i Väst firar Internationella Romadagen 8 april samt resandefolkets 

högtidsdag 29 september genom romska föreningar. Övriga nationella minoriteters 

högtidsdagar uppmärksammas från förvaltningen i dagsläget på goteborg.se samt stadens 

Facebook kanal. Om nämnden ska ta ett större ansvar än i dagsläget behöver detta 

förtydligas. 

o Insats 3.4: Tydliggöra möjligheten till val av undervisning i ett eller flera 

nationella minoritetsspråk och varieteter i grundskola, gymnasium och 

vuxenutbildning på gymnasial nivå. Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska 

i så stor utsträckning som möjligt ske inom elevens ordinarie skoldag. 

Utifrån Romano Center i Västs erfarenhet behöver också fler modersmålslärare 

inom de olika varieteterna av romani chib rekryteras till grundskolan för att 

planen ska ge reell effekt. I dagsläget finns det barn som inte får rätten till 

modersmål i skolan tillgodosedd. Förvaltningen föreslår därför följande tillägg 

till insatsen: ”Arbeta för och tydliggöra möjligheten till val av undervisning…” 

o Insats 3.5: Kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom 

socialtjänsten ska genomföras och verksamheterna ska i ökad grad involvera 

brukare och klienter för att ta hänsyn till och tillgodose de nationella 

minoriteternas särskilda rättigheter att kunna behålla kontakten med sin kultur 

och sitt språk. Prioriterade grupper är romska barn och unga. 

Romano Center i Väst har tagit fram ett utbildningspaket innehållande 

minoritetslagstiftning, historia, kultur och innebörden av ett långvarigt 

utanförskap som återspeglas än idag, och som är speciellt riktat till socialtjänsten. 

Förvaltningen föreslår följande tillägg till insatsen: Socialtjänsten bör ta hjälp av 

Romano Center i Väst för kunskapshöjande insatser samt stöd kring hur de kan 

arbeta med frågor som gäller nationella minoriteters rättigheter, och då 

framförallt kopplat till romsk inkludering. 
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• Delmål 4 – Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för samråd 

med de nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. Barns och 

ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska stärkas 

särskilt.  

Nämnden för konsument- och medborgarservice utpekad som en av de ansvariga 

nämnderna för delmålet. 

o Insats 4.1:  Behålla och utveckla nuvarande former för samråd genom Göteborgs 

Stads råd för de nationella minoriteterna. Kontinuerlig dialog ska föras med de 

lokala minoritetsföreningarna. Dialog och samråd med unga tillhörandes 

nationella minoriteterna ska stärkas. 

Konsument- och medborgarservice har en stödjande roll när det gäller samråd 

och medborgardialog. Romano Center i Väst kan också vara behjälpliga med att 

nå ut till olika grupper inom den romska minoriteten eller romska föreningar. Om 

nämnden ska ta en annan roll behöver detta förtydligas. 

 

 

 

Lotta Sjöberg 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karim Zendegani 

 

Verksamhetschef Hållbar utveckling  

 



 

Göteborgs Stad [Lundby], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för 
arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-
2023 

§ 71, N139-0079/20 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby ska yttra sig över stadsledningskontorets förslag Göteborgs 

Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 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 arbete med 

nationella minoritetsfrågor 2020-2023 (SLK dnr 1251/19).  

 

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 nationella minoritetsfrågor 2020-
2023  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbete med 

nationella minoritetsfrågor 2020-2023 (SLK dnr 1251/19).  

 

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 stadsdelsnämnden Lundby 

ska yttra sig över dessa två som separata ärenden. Planen för nationella minoritetsfrågor 

har en stödjande funktion för stadens arbete med att säkerställa efterlevnad av 

minoritetslagen och de förstärkningarna i lagen som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Syftet med planen är att förstärka arbetet med minoritetsfrågor i Göteborgs Stads 

verksamheter för att undanröja de hinder som idag begränsar att de nationella 

minoriteterna har tillgång till sina minoritetsrättigheter och fullt ut har likvärdiga 

förutsättningar i samhället.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar planen och anser att arbetet med nationella 

minoritetsfrågor behöver stärkas. 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. Förvaltningen anser att arbetet med nationella 

minoritetsfrågor 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 en insats under delmål 5.  

 Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-03 

Diarienummer N139-0079/20 

 

Handläggare  

Karolina Österblom  

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: karolina.osterblom@lundby.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planen bedöms ha en positiv inverkan på den enskilde individens ekonomiska situation. 

Personer som tillhör nationella minoriteter har på gruppnivå en sämre hälsa än 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.   

Stadsledningskontoret bedömer att insatserna som planen föreslår förväntas kunna 

finansieras inom nämndernas och styrelsernas ordinarie budget. Insatserna avser att 

säkerställa att kärnverksamheten följer vad som anges i lag. Stadsdelsförvaltningen 

Lundby bedömer att flera av insatserna som till exempel kring kunskapshöjning, 

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. För att på bästa sätt nyttja stadens 

gemensamma ekonomiska resurser ser Stadsdelsförvaltningen Lundby ett behov av att 

vissa resurser som till exempel utbildare knyts till staden centralt för att kunna 

koordineras och nyttjas av alla förvaltningar. Detta skulle även öka likvärdigheten över 

staden.  

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 de nationella minoriteterna 

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

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på att planen utgår ifrån mänskliga rättigheter. 

Rättighetsbäraren sätts i fokus och stadens ansvar som skyldighetsbärare formuleras. 

Planen tydliggör att arbetet med nationella minoritetsfrågor ska bedrivas systematiskt och 

utgå ifrån ett normmedvetet arbetssätt för att förebygga diskriminering. Ett 

barnrättsperspektiv speglas i planens mål och insatser, bland annat genom fokuset på 

ickediskriminering och barns rätt till identitet och inflytande. Äldre personer som tillhör 

de nationella minoriteterna 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. Den judiska gruppen beskriver till 
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exempel känslor av oro och rädsla inför hot och våld. Romerna nämner utanförskap, 

ojämlika livsvillkor och sämre levnadsvanor som stora ohälsofaktorer. Tornedalingarna 

ser ohälsa kopplat till att deras språk meänkieli håller på att försvinna. Samerna beskriver 

en oro för den psykiska ohälsan hos de unga samerna, särskilt bland renskötande unga 

män. Även i den sverigefinska gruppen finns en oro för den psykiska ohälsan. I en annan 

rapport beskriver myndigheten att personer med finländskt ursprung har i många fall 

rapporterat att de har sämre hälsa, sämre 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 nationella minoritetsfrågor 2020-2023.  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby ska yttra sig över stadsledningskontorets förslag Göteborgs 

Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 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 stadsdelsnämnden Lundby 

ska yttra sig över dessa två som separata ärenden.  

Göteborgs Stads befintliga plan för nationella minoritetsfrågor 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 (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. 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. 

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. Insatserna inbegriper 

kompetenshöjning, intern och extern information i den egna verksamheten om 

minoritetsrättigheter, att säkerställa rätten till modersmål, dialog och delaktighet med dem 

som lagen berör och förändrade arbetssätt exempelvis genom samverkan mellan 

äldreomsorgen och yrkesutbildningar för att ha en kompetensförsörjning som tillvaratar 

kunskaper i minoritetsspråken och om minoriteternas kultur. 

Förvaltningens bedömning 

Generell bedömning 

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

arbete med nationella minoritetsfrågor 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 

har denna formulering 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 ser dock ett behov av ytterligare samordning 

över staden och stöd i arbetet. 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 av utbildningsinsatser 

och 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 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 i relation till alla nationella 

minoriteter, när och hur samråd och dialog ska utföras samt var det går att få stöd i 

arbetet.  

I nuläget har Stadsdelsförvaltning 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 

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 nationella minoritetsfrågor kompletteras med planen för finskt förvaltnings-

område. 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 
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personer som tillhör nationella minoriteter är heterogena 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 stort 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 de nationella minoriteternas rättigheter 

och det allmännas ansvar och ser att det kan bidra till en ökad likvärdighet över staden. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att Nämnden för konsument- och 

medborgarservice även får ett koordinerande ansvar för insats 1.2 som syftar till att 

personer tillhörande någon av de nationella minoriteterna blir informerade om sina 

rättigheter i kontakt med staden. Som råden har lyft finns det stora brister i detta arbete 

och stadsdelsförvaltningen Lundby uppfattning är att en koordinerande nämnd skulle 

underlätta arbetet för övriga nämnder och öka likvärdigheten. Att de nya förvaltningarna 

integrerar detta i sina processer är viktigt.  

Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare behövs fortfarande och trots att stadens 

nämnder även tidigare haft detta ansvar ser Stadsdelsförvaltningen Lundby inte att det har 

prioriterats i den utsträckning som behövs. Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att 

insatsen behöver prioriteras högre och satsningar behöver samordnas och göras 

gemensamt i staden inom ordinarie strukturer som till exempel introduktionsutbildningar 

för chefer och medarbetare, ledningsträffar och verksamhetsutveckling samt att 

stödmaterial och liknande inkluderas i ordinarie processer, framför allt i Välfärdens 

processer. Detta gäller även för insats 3.5.  

Delmål 2 

Stadsdelsförvaltningen Lundby försöker idag rekrytera personal inom äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård som har finsk språklig och kulturell kompetens och har lyckats i viss 

utsträckning men det är svårt. Hemtjänsten har i nuläget inte resurser att avsätta för 

handledning, kompetensutveckling eller att på annat sätt utveckla arbetssätt och 

samverkan med arbetsförlagt lärande. För att delmålet ska uppfyllas är 

Stadsdelsförvaltningen Lundbys bedömning att den nya förvaltningen för äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård behöver hitta rutiner, arbetssätt och samverkan för att kunna 

arbeta med dessa två insatser mer fokuserat och målgruppsinriktat samt att resurser 

avsätts för arbetet.  

Delmål 3 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår lägga till förskolenämnden och 

stadsdelsnämnderna som ansvariga under insats 3.2 och inkludera arbete riktat till de små 
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barnen och deras vårdnadshavare inom öppna förskolor, förskolor och inom det 

familjecentrerade arbetet. Även fritidsverksamhet som idag ligger inom 

stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll inom detta delmål då de arbetar mycket med 

ungas identitetsskapande och inflytande.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby betonar vikten av det stöd som finns att få från Romano 

Center men anser att insatsen behöver kompletteras med att mer information om dem 

behöver spridas i staden så att fler kan nyttja deras kunskap.  

Som diskuteras ovan delar stadsdelsförvaltningen Lundby bilden att kunskapshöjande 

insatser behövs. För att alla som tillhör nationella minoriteter ska få sina rättigheter 

tillgodosedda i socialtjänstens processer behövs förutom ökad kunskap och ökat tydlighet 

i ordinarie strukturer mer fokus på dessa frågor. Det behövs även mer stöd för chefer och 

medarbetare. Förutom stödfunktioner med kompetens i mänskliga rättigheter och 

nationella minoritetsfrågor skulle till exempel team kunna skapas som får mer 

kompetensutveckling och sedan i uppdrag att vara kontinuerligt stöd till sina kollegor. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att den eller de nya socialförvaltningen eller 

socialförvaltningarna får i uppdrag att utforma hur detta ska göras på bästa sätt.  

Delmål 4 

Stadsdelsförvaltningen Lundby anser att även stadsdelsnämnder och därmed även de nya 

nämnderna från 2021 ska stå som ansvarig under insats 4.1. Det lokala arbetet med 

systematiska och utvecklade former för dialog och samråd med de nationella 

minoriteterna har påtagliga brister och behöver utvecklas.  

Delmål 5 

Trots internationella konventioner, lagstiftning och mål i staden händer det fortfarande att 

personer kränks och diskrimineras i mötet med Göteborgs Stad, vilket bland annat 

framkommer i Göteborgs Stads lägesbild Från dolt till synligt från år 2019. Delmålet 

gäller även Göteborgs Stad som arbetsgivare vilket regleras i diskrimineringslagen som 

uttrycker att arbetsgivaren har skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder som är ett 

förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Detta är en del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby tillstyrker delmålets insats men bedömer inte att den 

räcker utan ser ett behov av att arbetet prioriteras ytterligare och resurser tillsätts, både i 

form av stödresurser samt i form av tid för chefer och medarbetare för 

kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och liknade. Arbetet med mänskliga 

rättigheter, värdegrund, demokrati och aktiva åtgärder skiljer sig idag mellan enheter och 

över staden. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser ett behov av att arbetet stärks och en ökad 

likvärdighet i staden skapas. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår även att lägga till en insats med fokus på ökad 

kunskap hos medarbetare och chefer i staden om det historiska förtryck som vissa 

nationella minoriteter utsatts för samt hur det påverkar dessa gruppers livssituation och 

relation till det offentliga idag. En sådan insats behöver samordnas i staden.  
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Kristina Lindfors 
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Social resursnämnd 

 
  

Utdrag ur Protokoll nr 5, 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-03-18       
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§ 71 Svar på remiss - Göteborgs Stads plan 
för arbetet med nationella minoritetsfrågor 
2020-2023 - omedelbar justering  

0046/20 
Social resursförvaltning har 2020-02-03 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Beslut 
Social resursnämnd tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor 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 nationella minoritetsfrågor 2020-
2023  

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

minoritetsfrågor 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 handlingsplanen 

för nationella minoriteter. Förslaget har sänts ut på remiss till ett urval av kommunala 

nämnder, ett antal råd i Göteborgs Stad, Ungdomsfullmäktige samt ett antal föreningar. 

Social resursnämnd har fått möjlighet att inkomma med ett remissvar. 

Förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-

2023 syftar enligt planen till att förstärka arbetet med minoritetsfrågor i Göteborgs Stads 

verksamheter, för att undanröja de hinder som idag begränsar att de nationella 

minoriteterna har tillgång till sina minoritetsrättigheter och fullt ut har likvärdiga 

förutsättningar i samhället. Planen innehåller ett övergripande mål, fem delmål och 

sammanlagt 13 insatser kopplade till delmålen. 

Social resursförvaltning tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor 2020-2023. Planen är välskriven och varje delmål utgår från en 

beskrivning av ett nuläge som motiverar de utvalda aktiviteterna och delmålen täcker in 

olika delar som omfattas av lagstiftningen, men förvaltningen har några synpunkter som 

bör beaktas i den fortsatta beredningen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer 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. De påtalar att om arbetet inte 

integreras i grunduppdraget kan långsiktigheten i finansieringen av arbetet riskeras. 

Förvaltningen bedömer att flera insatser kan genomföras inom befintlig ram. Samtidigt 
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vill vi påtala att en del av planens aktiviteter omfattar exempelvis vård- och 

omsorgsverksamheter, där personalens utbildnings- och reflektionstid inte alltid kan 

schemaläggas utan behöver täckas upp av vikarietid. Det kan tillsammans med andra 

utbildningsinsatser som också bedöms som nödvändiga, förutsätta att verksamheten 

behöver avsätta resurser för personalens tid. 

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 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 nationella minoritetsfrågor har en positiv inverkan för personer 

som tillhör de nationella minoriteterna och kan leda till att de i större utsträckning får sina 

rättigheter tillgodosedda. De nationella minoriteterna är inte en homogen grupp och det 

finns stora variationer, inom minoritetsgrupperna. Men de nationella minoriteterna har 

över tid varit utsatta och marginaliserade i det svenska samhället. Det har förekommit 

övergrepp och kränkningar på såväl individ- som gruppnivå, vilket har bidragit till en 

förtroendeklyfta mellan minoriteterna och majoritetssamhället. Att arbeta för att stärka 

tilliten mellan invånare, men också till rättsstaten och den offentliga sektorns institutioner 

är en del i arbetet för ett socialt hållbart samhälle  

Barnperspektivet och barnkonventionen speglas i planens målsättningar och insatser. I 

den revidering som gjorts 2019 av Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk betonas barn och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur 

särskilt. I planen lyfts också ett fokus på äldre personer tillhörandes de nationella 

minoriteterna, som har särskilda språkliga och kulturella rättigheter inom service, vård 

och omsorg. 

Även rätten till samråd och inflytande har förtydligats i den revidering som gjorts av 

minoritetslagen. Arbetet med att revidera stadens plan har skett i samråd och dialog med 

representanter från de nationella minoriteterna och verksamheter i staden, vilket även 

planeras för implementeringen av planen.  

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

Bilagor 
1. Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att remittera reviderad plan för Göteborgs Stads 

arbete med nationella minoritetsfrågor 2020-2023. Förslaget har sänts ut på remiss till ett 

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

ett antal föreningar. 

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 Stads handlingsplan för nationella minoritetsfrågor antogs i kommunstyrelsen 

2014-10-01. Planen omfattar de nationella minoriteterna judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar. Då Göteborgs Stad sedan 1 februari 2011 är del av finskt 

förvaltningsområde har minoriteten sverigefinnar förstärkta rättigheter i lagstiftningen. 

Därför kompletteras stadens handlingsplan för nationella minoritetsfrågor med en plan för 

hur staden arbetar med det finska språket och sverigefinsk kultur. Tillsammans täcker de 

två planerna in arbetet med nationella minoritetsfrågor i 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 nationella minoritetsfrågor 2020-

2023 (bilaga 1) syftar enligt planen till att förstärka arbetet med minoritetsfrågor i 

Göteborgs Stads verksamheter, för att undanröja de hinder som idag begränsar att de 

nationella minoriteterna har tillgång till sina minoritetsrättigheter och fullt ut har 

likvärdiga förutsättningar i samhället. 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 övergripande 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 verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga 

befolkningens.   
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Utöver det övergripande målet har planen fem delmål som ska ge fokus och inriktning för 

arbetet. De är: 

• Delmål 1 – Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella 

minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på 

aktuellt minoritetsspråk.  

• Delmål 2 – Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre 

på nationellt minoritetsspråk.  

• Delmål 3 – Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de 

nationella minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell 

identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska uppmärksammas och 

stärkas särskilt.  

• Delmål 4 – Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för 

samråd med de nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. 

Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem 

ska stärkas särskilt.  

• Delmål 5 – Göteborgs Stads ska förebygga och motverka diskriminering och 

fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet. 

Varje delmål i sig har ett antal insatser, sammanlagt 13 insatser totalt. 

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

minoritetsfrågor 2020-2023. Uppföljningen av befintlig handlingsplan 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 med nationella minoritetsfrågor. Planen är 

välskriven och det är positivt att varje delmål utgår från en beskrivning av ett nuläge som 

motiverar de utvalda aktiviteterna samt att delmålen täcker in olika delar som omfattas av 

lagstiftningen. Förvaltningen har dock 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. 
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Planens omfattning 

I planen beskrivs det att minoritetslagen gäller för all kommunal verksamhet men att 

planen fokuserar på ett antal nämnder och styrelser. Förvaltningen utläser att det rör sig 

om ett antal nämnder som ansvarar för brukarnära verksamheter samt kommunstyrelsen. 

Bland nämnderna finns bland annat stadsdelsnämnder, med sektorer ansvariga för 

individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Omnämnandet av på sektorer tolkar vi som fokus utifrån en kommande 

nämndorganisation. Social resursnämnd har i uppdrag att vara ett stöd till stadsdelarna 

och har ett stort antal brukarnära verksamheter med hela staden som upptagningsområde. 

De omfattar såväl myndighetsutövning som genomförande och har koppling till nämnda 

sektorer. Därför bedömer vi att Social resursnämnd även bör omfattas av planen. 

Likvärdighet över staden 

Flera av aktiviteterna i planen, som är kopplade till olika delmål är av kunskapshöjande 

karaktär för att säkra att rättigheter tillvaratas och genomsyrar bemötande. Det finns 

också ett mål med tillhörande insats som fokuserar på att synliggöra de nationella 

minoriteterna i arbete med mänskliga rättigheter och åtgärder för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling. Till exempel: 

1.4 Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om vad minoritetslagstiftningen och 

de nationella minoriteternas språk och kultur innebär för den egna verksamheten. 

3.5 Kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom socialtjänsten ska 

genomföras och verksamheterna ska i ökad grad involvera brukare och klienter för att ta 

hänsyn till och tillgodose de nationella minoriteternas särskilda rättigheter att kunna 

behålla kontakten med sin kultur och sitt språk. Prioriterade grupper är romska barn och 

unga.  

5.1 Arbetet för att motverka diskriminering, hat, hot och våld, fördomar och negativt 

bemötande av de nationella minoriteterna ska integreras i verksamheternas arbete med 

diskriminering och kränkande behandling. 

Förvaltningen är positiv till detta. Men varje enskild nämnd som omnämns i planen 

ansvarar för sina insatser och respektive förvaltning ska följa upp arbetet och om det har 

gett effekt. Behoven och de innevarande kunskaperna kan variera mellan utförande 

förvaltningar och innehållet i dessa insatser kan 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, men också strukturer för arbetet att 

motverka diskriminering 

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 

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. 
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Insatser för att rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens  

I delmål två ” Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre på 

nationellt minoritetsspråk” finns det en insats (2.2) som innefattar att ”rekrytera personal 

med språklig och kulturell kompetens inom minoritetsspråken och de nationella 

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

målet. Men precis som med planen för arbete med finskt förvaltningsområde vill 

förvaltningen påtala att vi ser 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, 

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

med språklig kompetens och underhålla den, snarare än att bara trycka på att de ska göra 

det.  

Social resursförvaltning 
 

 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 

 

 

 

 



Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

Exempelvis Tillstyrker 

 

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

Exempelvis Kommentar  

 

 

Remissvar angående plan för Göteborgs Stads arbete med nationella 

minoritetsfrågor 2020–2023    (SLK remiss dnr 1251/19) 

§ 58, 0262/20 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden tillstyrker planens samtliga delmål i Stadsledningskontorets 

förslag till plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. 

2. Tjänsteutlåtandet med utbildningsnämndens yttrande över Stadsledningskontorets 

förslag till plan lämnas som remissvar. 

 

Handling/ar 

Tjänsteutlåtande 2020-22 

Förvaltningens samverkansgrupp 2020-03-09 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2020-03-26 

 

Vid protokollet 

Utbildning  

  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Anna-Klara Behlin 

 



 

 

 

Remissvar angående plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 

2020–2023  

Förslag till beslut 

I Utbildningsnämnden 
3. Utbildningsnämnden tillstyrker planens samtliga delmål i Stadsledningskontorets 

förslag till plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. 

4. 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 nationella minoritetsfrågor 2020–2023. Planen omfattar 

de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Planen 

har en stödjande funktion för stadens arbete med att säkerställa efterlevnad av 

minoritetslagen (2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i kraft den 1 

januari 2019.  

Planen innefattar fem delmål; 1) Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt 

om nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som 

på aktuellt minoritetsspråk, 2) Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och 

omsorg för äldre på nationellt minoritetsspråk, 3) Göteborgs Stad ska uppmärksamma 

och arbeta för att stärka de nationella minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling 

av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 

uppmärksammas och stärkas särskilt, 4) Göteborgs Stad ska ha systematiska och 

utvecklade former för samråd med de nationella minoriteterna som ger inflytande i 

beslutsprocessen. Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som 

berör dem ska stärkas särskilt och 5) Göteborgs Stads ska förebygga och motverka 

diskriminering och fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet.  

Målet med planen 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 

verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens. 

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att tillstyrka samtliga fem delmål med 

tillhörande insatser i Stadsledningskontorets förslag till plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor.  

Utbildningsförvaltningen  

  

  

Tjänsteutlåtande nr: 2020-22 

Utfärdat 2020-02-21 

Diarienummer 0262/20 

 

Handläggare: Katarina Högfeldt 

E-post: katarina.hogfeldt@educ.goteborg.se  



Bedömning ur ekonomisk dimension 

Stadsledningskontoret bedömer att insatserna som planen föreslår kan finansieras inom 

nämnders och styrelses ordinarie budget. Det är dock förvaltningens bedömning att 

insatsen 1.2 och 3.2 initialt kommer att kräva en mobiliseringsinsats som kan bli en 

utmaning att hantera inom ordinarie budget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

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

Bedömning ur social dimension 

Planen pekar ut vad Göteborgs Stad behöver säkerställa i sitt arbete för att efterleva den 

förstärkta minoritetslagstiftningen. Utbildningsförvaltningen delar 

stadsledningsförvaltningens bedömning att de föreslagna insatserna kommer att ha en 

positiv inverkan för minoriteternas livsvillkor i Göteborg då dessa ger ett förstärkt 

skydd kring minoriteternas rättigheter.  

Det är av stor vikt att för staden att förebygga och motverka diskriminering och 

fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet i en tid som präglas av ökad 

antiziganism och antisemitism. Utbildningsförvaltningens medarbetare har stora 

möjligheter att påverka attitydbildning hos unga och jobba med frågor kring inkludering 

och allas lika rätt och värde.  

Det finns ett tydligt rättighetsperspektiv kring barn och unga i planen då det gäller 

flerkulturell identitet, användning och utveckling av det egna minoritetsspråket samt 

inflytande och samråd i frågor som berör dem. Ett sådant perspektiv är förenligt med 

FN:s konvention om barns rättigheter där två av dess grundprinciper handlar om att 

inget barn får diskrimineras och att barn har rätt till inflytande.  

Samverkan 

Tjänsteutlåtandet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG den 9 mars 2020. 

Bilagor 

1. Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 – 

remissversion 

  



Ärendet  

Stadsledningskontoret har överlämnat till utbildningsnämnden att yttra sig över 

Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 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 nationella minoritetsfrågor. Revideringen av planen har skett i nära 

samverkan med berörda förvaltningar och nationella minoriteter och hänsyn har tagits 

till de förstärkningar i minoritetslagen (2009:724) 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.  

Den reviderade planen innefattar fem delmål;  

1. Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella minoriteternas 

rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt minoritetsspråk,  

2. Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre på nationellt 

minoritetsspråk,  

3. Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de nationella 

minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska uppmärksammas och stärkas särskilt,  

4. Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för samråd med de 

nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. Barns och ungas 

möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska stärkas särskilt och  

5. Göteborgs Stads ska förebygga och motverka diskriminering och fördomar på grund av 

tillhörighet till nationell minoritet.  

Ovanstående delmål har totalt 13 tillhörande insatser varav utbildningsnämnden görs 

medansvariga för sju. Varje insats i planen har ett förväntat resultat och utsedda 

ansvariga. Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och om 

det gett effekt. Stadsledningskontoret kommer efter två år följa upp 

implementeringstakten och status på de genomförda insatserna samt när planens 

tidsperiod löpt ut genomföra en utvärdering kring måluppfyllelsen.   

Nedan beskrivs delmålen och kopplade insatser i den ordning de kommer i den 

föreslagna planen samt de förväntade resultat. 

 

 

 

Insatser tillhörande delmål 1 

Insats 1:1 Information ska finnas på goteborg.se om nationella minoriteter och 

nationella minoriteters rättigheter på såväl svenska som på minoritetsspråk. 

Informationen ska ligga samlad med stadens arbete för mänskliga rättigheter. 

Göteborgs Stads kontaktcenter ska vara behjälplig med råd och stöd på 



minoritetsspråken. 

Förväntat resultat: Personer tillhörandes någon av de nationella minoriteterna kan 

hitta information om sina rättigheter på stadens hemsida och upplever inte sitt 

minoritetsspråk som ett hinder för att få information.  

Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnden för konsument- och medborgarservice.  

 

Insats 1:2 Information om de nationella minoriteternas rättigheter och verksamhetens 

ansvar ska finnas tillgänglig och vara integrerad i extern och intern kommunikation 

inom ansvariga nämnders verksamheter. Det ska vara rutin att informera om vilka 

särskilda rättigheter och valmöjligheter de nationella minoriteterna har.  

Förväntat resultat: Personer tillhörandes någon av de nationella minoriteterna blir 

informerade om sina rättigheter i kontakt med staden.  

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 

kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för 

konsument- och medborgarservice, stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden.  

 

Insats 1:3 Samla och förmedla kunskapsstöd och informationsmaterial till stadens 

verksamheter om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar. 

Förväntat resultat: Stadens verksamheter upplever att det finns kunskapsstöd och 

informationsmaterial som underlättar för verksamhetens arbete med de nationella 

minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar.  

Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnden för konsument- och medborgarservice.  

 

Insats 1:4 Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om vad 

minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas språk och kultur innebär för 

den egna verksamheten.  

Förväntat resultat: Berörd personal vet vad minoritetslagstiftningen och de nationella 

minoriteternas språk och kultur innebär för den egna verksamheten och de nationella 

minoriteterna upplever i mötet med staden att deras rättigheter tillgodoses.  

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 

kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för 

konsument- och medborgarservice, stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden.  

 

Insatser tillhörande delmål 2 

Insats 2:1 Utveckla arbetssätt och samverkan med arbetsförlagt lärande inom 

yrkesutbildningar där språklig och kulturell kompetens hos anställda, elever och 

studenter ses över och tas till vara för att säkerställa service, vård och omsorg på 

minoritetsspråken.  

Förväntat resultat: Berörda verksamheter har en kompetensförsörjning som tillvaratar 

kunskaper i och om minoritetsspråken och om minoriteternas kultur.  

Ansvar: Stadsdelsnämnder (äldreomsorg och hälso- och sjukvård), 

utbildningsnämnden.  

Insats 2:2 Rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens inom 

minoritetsspråken och de nationella minoriteterna. 

Förväntat resultat: Det finns personal med språklig och kulturell kompetens inom 

minoritetsspråken och de nationella minoriteterna som motsvarar efterfrågan.  

Ansvar: Stadsdelsnämnder (äldreomsorg och hälso- och sjukvård).  
 



Insatser tillhörande delmål 3 

Insats 3:1 Varje år ska nationella minoriteternas högtidsdagar firas och former för 

firande ska ske i samråd med respektive minoritet.  

Förväntat resultat: Genom offentligt firande av högtidsdagarna uppmärksammas och 

synliggörs de nationella minoriteternas kultur och historia.  

Ansvar: Kulturnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice.  

Insats 3:2 Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken ska förstärka och 

tillgängliggöra sitt utbud av litteratur, tidskrifter och annan media om nationella 

minoriteterna och på nationella minoritetsspråken. Utbudet ska även riktas och 

tillgängliggöras till barn i förskoleålder.  

Förväntat resultat: Det finns ett förstärkt och tillgängligt utbud om nationella 

minoriteter och på minoritetsspråken. Utbudet bidrar till att synliggöra och öka 

kunskapen om nationella minoriteters historia, kultur och språk samt tillgängliggör 

litteratur och annan media till de vars modersmål är de nationella minoritetsspråken. 

Ansvar: Grundskolenämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden  

Insats 3:3 Verksamheten brobyggarna bör utvecklas och Romano Center i Västs roll 

och kunskap bör nyttjas. 

Förväntat resultat: Barn och unga som identifierar sig som nationell minoritet stärks i 

sin kulturella identitet och de professionella inom grundskolan ökar sina kunskaper i 

minoritetsfrågor och möjliggör att barn och elever får en ökad kunskap om nationella 

minoriteters kultur, språk och historia.  

Ansvar: Grundskolenämnden, nämnden för konsument och medborgarservice  

Insats 3:4 Tydliggöra möjligheten till val av undervisning i ett eller flera nationella 

minoritetsspråk och dess varieteter i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning på 

gymnasial nivå. Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så stor utsträckning som 

möjligt ske inom elevens ordinarie skoldag.  

Förväntat resultat: Barn och unga tillhörandes de nationella minoriteterna uppmuntras 

att läsa sitt nationella minoritetsspråk som modersmål och som språkval samt erbjuds 

undervisning inom ordinarie skoldag.  

Ansvar: Grundskolenämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 

utbildningsnämnden  

Insats 3:5 Kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom socialtjänsten 

ska genomföras och verksamheterna ska i ökad grad involvera brukare och klienter för 

att ta hänsyn till och tillgodose de nationella minoriteternas särskilda rättigheter att 

kunna behålla kontakten med sin kultur och sitt språk. Prioriterade grupper är romska 

barn och unga.  

Förväntat resultat: Berörd personal har den kunskap som krävs för att tillgodose de 

nationella minoriteternas rättigheter i socialtjänstens processer och personer tillhörande 

de nationella minoriteterna får sina rättigheter tillgodosedda.  

Ansvar: Stadsdelsnämnder (individ- och familjeomsorgen och funktionshinder)  

Insats tillhörande delmål 4 

Insats 4:1 Behålla och utveckla nuvarande former för samråd genom Göteborgs Stads 

råd för de nationella minoriteterna. Kontinuerlig dialog ska föras med de lokala 

minoritetsföreningarna. Dialog och samråd med unga tillhörandes nationella 

minoriteterna ska stärkas.  

Förväntat resultat: Genom återkommande och strukturerad dialog med de nationella 

minoriteterna ska deras synpunkter och behov beaktas och synas i myndighetens 

beslutsfattande. Barns och ungas möjligheter till inflytande har stärkts genom att staden 

har anpassat formerna för dialog och samråd till deras förutsättningar.  

Ansvar: Grundskolenämnden, kommunstyrelsen, kulturnämnden, nämnden för 

konsument- och medborgarservice, utbildningsnämnden.  



 

Insats tillhörande delmål 5 

Insats 5:1 Arbetet för att motverka diskriminering, hat, hot och våld, fördomar och 

negativt bemötande av de nationella minoriteterna ska integreras i verksamheternas 

arbete med mänskliga rättigheter/värdegrunds- och demokratiarbete/aktiva åtgärder 

för att motverka diskriminering och kränkande behandling.  

Förväntat resultat: Stadens verksamheter arbetar systematiskt med principen om icke-

diskriminering och har relevanta aktiva åtgärder med koppling till nationella 

minoriteter. Personer tillhörande någon av de nationella minoriteterna ska inte erfara 

diskriminering eller dåligt bemötande i kontakt med staden.  

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 

kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för 

konsument- och medborgarservice, stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden.  

 

Förvaltningens bedömning 

Den föreslagna reviderade planen tydliggör hur Göteborgs Stads verksamheter kan 

säkerställa efterlevnad av minoritetslagen och dess förstärkningar som trädde i kraft 1 

januari 2019. Utbildningsförvaltningen anser att det är av stor vikt att lagens krav 

efterlevs så det blir till en positiv inverkan för minoriteterna och i förlängningen mer 

likvärdiga livsvillkor för alla i Göteborg och tillstyrker samtliga av de föreslagna 

insatserna inom de fem delmålen.  

Det är emellertid förvaltningens bedömning att insats 1:2 Information om de nationella 

minoriteternas rättigheter och verksamhetens ansvar ska finnas tillgänglig och vara 

integrerad i extern och intern kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. 

Det ska vara rutin att informera om vilka särskilda rättigheter och valmöjligheter de 

nationella minoriteterna har initialt kommer att kräva ekonomiska resurser. 

Under insats 2:1 Utveckla arbetssätt och samverkan med arbetsförlagt lärande inom 

yrkesutbildningar där språklig och kulturell kompetens hos anställda, elever och 

studenter ses över och tas till vara för att säkerställa service, vård och omsorg på 

minoritetsspråken anser förvaltningen det vore lämpligt att Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden också tilldelas ansvar under den här insatsen eftersom de har 

ett övergripande ansvar för och upphandlar vårdutbildningar för vuxna. 

När det gäller insatsen 3:2) Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken ska 

förstärka och tillgängliggöra sitt utbud av litteratur, tidskrifter och annan media om 

nationella minoriteterna och på nationella minoritetsspråken. Utbudet ska även riktas 

och tillgängliggöras till barn i förskoleålder anser förvaltningen att ansvaret avser att se 

över befintligt utbud av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella 

minoritetsspråken och förstärkning sker i relation till behov och efterfrågan på 

skolbiblioteken för de gymnasiala utbildningarna.  

 

 

 

Tomas Berndtsson 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

 

Avdelningschef Planering och utveckling 
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Remissvar. Reviderad plan för Göteborgs 
Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 
2020-2023 

§ 85, N132-0066/20 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs 

Stads plan för nationella minoritetsfrågor. Stadsledningskontoret har skickat den 

reviderade planen på remiss till nämnder, råd och civilsamhällesorganisationer för 

yttrande senast den 31 mars 2020.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-18. 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrka Göteborgs Stads plan för 

arbete med nationella minoritetsfrågor 2020 – 2023. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg översänder tjänsteutlåtandet som eget 

yttrande till stadsledningskontoret.  

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

___________ 

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 
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Remissvar. Reviderad plan för Göteborgs 
Stads arbete med nationella minoritetsfrågor  

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

nationella minoritetsfrågor 2020 – 2023. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande 

till stadsledningskontoret.  

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav november 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor. Stadsledningskontoret har skickat 

den reviderade planen på remiss till nämnder, råd och civilsamhällesorganisationer för 

yttrande senast den 31 mars 2020.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-07 § 847 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera 

Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt 

förvaltningsområde. Revideringsprocessen ska ske i nära samverkan med de nationella 

minoriteterna och stadens förvaltningar. Planen har en stödjande funktion för stadens 

arbete med att säkerställa efterlevnad av minoritetslagen (2009:724) och de förstärkningar 

i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019. Den reviderade planen har skickats på 

remiss till de nämnder, råd och civilsamhällets organisationer för yttrande senast 31 mars 

2020. Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt 

förvaltningsområde hanteras som ett separat ärende. 

I enlighet med minoritetslagen är kommunen är 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. Delar av regleringarna har överförts till skollagen 

(2010:800). Dessa förstärkningar speglas i den reviderade planen. 

En central del i revideringen har varit att göra Göteborgs stads plan för arbete med 

minoritetsfrågor mer tillgänglig och tydlig genom att prioritera insatser inom områden där 

Östra Göteborg 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-18 

Diarienummer N132-0066/20 

 

Handläggare 

Ing-Marie Larsson, Inger Jayakoddy, Magdalena 

Zeijlon, Susanna Vilcek och Tomas Dunér 

Telefon:031-365 00 00 

E-post: inger.jayakoddy@ostra.goteborg.se  
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staden behöver stärka sitt arbete för att efterleva lagens krav. Den reviderade planen utgår 

från den övergripande målsättningen att: 

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

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

minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden 

i lika hög grad som den övriga befolkningens.  

Planen är indelad i fem delmål med tillhörande insatser. Insatserna avser att säkerställa att 

kärnverksamheten följer vad som anges i lag och förändrar vissa arbetssätt för att 

utveckla verksamheten och efterleva lagens krav inom sitt grunduppdrag. I planen anges 

att varje nämnd och styrelse ska implementera planen i den ordinarie ekonomiska 

planerings-, budget- och uppföljningsprocessen. Stadens stadsdelsförvaltningar är direkt 

ansvariga för genomförande av insatser inom fyra av de fem delmålen det vill säga 

delmålen 1, 2, 3 och 5.  

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg godkänner den reviderade planen. Förvaltningen 

anser delmålen och tillhörande insatser som relevanta och genomförbara. Förvaltningens 

remissvar innehåller förslag och förtydliganden däribland rekommendationen att 

minoriteternas rätt till självidentifikation förtydligas både i planens inledning och 

insatser.  

Bakgrund 

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska 

och meänkieli. Inom språken meänkieli, romani chib och samiska finns olika varianter 

som också utgör erkända minoritetsspråk.  

Minoritetstillhörighet baseras på individuell självidentifikation. ”Den så kallade 

självidentifikationsprincipen innebär att varje individ själv avgör om hen tillhör någon 

eller några av de nationella minoriteterna och vill göra anspråk på det skydd och stöd som 

samhället erbjuder. Samhället kan inte ställa krav på någon att styrka sin tillhörighet till 

en eller flera minoriteter.” (Nationella minoriteters rättigheter En handbok för kommuner 

och regioner. Reviderad 2019. sid 8). 

Registrering med etnisk tillhörighet är inte tillåtet i Sverige därför finns ingen exakt 

statistik vad gäller antalet personer som identifierat sig som tillhörande någon av de fem 

minoriteterna. Enligt handboken Nationella minoriteternas rättigheter (ibid) uppskattas tio 

procent av befolkningen tillhöra en eller flera nationella minoriteter.  

De nationella minoriteterna har under lång tid varit utsatta och marginaliserade i det 

svenska samhället. Övergrepp och kränkningar på individ- och gruppnivå har förekommit 

bland annat inom rasbiologisk forskning, tvångssterilisering, omhändertaganden, 

kollektiva tvångsförflyttningar, diskriminering, hot och våld. Det har bidragit till en 

förtroendeklyfta mellan minoriteterna och majoritetssamhället. Tilliten mellan invånare, 

rättsstaten och den offentliga sektorns institutioner spelar en stor roll i arbetet mot ett 

socialt hållbart samhälle. Ett stärkt arbete med minoritetsfrågor bedöms påverka 

förtroendet mellan minoriteterna och kommunens verksamheter i rätt riktning. 

 

Lagen (2009:724, SFS 2018:1367) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet samt inom de specifika 
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förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Lagen reviderades 

2019 så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. 

Göteborgs Stads befintliga plan för nationella minoritetsfrågor antogs i 

kommunfullmäktige 2014-06-04 § 440. Stadsledningskontorets kartläggning 2019 av 

stadens beredskap och behov av insatser i och med den förstärkta minoritetslagen 2019 

visade att kunskapen om nationella minoriteternas rättigheter enlig lag och vad det 

innebär för den egna verksamheten är fortsatt låg. Kommunstyrelsen angav därför 

stadsledningskontoret i uppdrag att revidera planen med hänsyn till de förstärkningar i 

minoritetslagen (2009:724) som trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Remitteringen av den reviderad planen för Göteborgs Stads arbete med finskt 

förvaltningsområde hanteras som ett separat ärende. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Stadsledningskontorets bedömer att varje nämnd och bolag ska hantera arbetet i det 

ordinarie ekonomiska planerings-, budget- och uppföljningsprocesser.  

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg bedömer dock att det kan medföra extra kostnader 

i samband med implementeringen av planen, i synnerhet insatserna kopplade till att höja 

chefers och medarbetarnas kunskap om minoritetslagstiftningen. Här kan extra kostnader 

i form av personaltid och vikariekostnader förekomma som inte är budgeterade för idag. 

Därtill kan extra kostnader komma att uppstå i samband med eventuell rekrytering av 

personal med kunskap och kompetens inom minoritetslagstiftningen, minoritetsspråken- 

och kulturerna. 

  

En efterlevnad av lagen samt implementeringen av Göteborgs stads plan för arbetet med 

nationella minoritetsfrågor bör ha en långsiktig positiv påverkan på hälsa och delaktighet 

i samhällslivet för stadsdelens invånare med minoritetsbakgrund.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Arbetet med nationella minoriteter handlar i grunden om att förverkliga FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna. Tillsamman med FN.s barnkonvention, 

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, den Internationella 

konventionen mot rasdiskriminering och diskrimineringslagen.  

Den nationella utredningen (SOU 2017:60) visade att en bred majoritet av landets 

kommuner inte efterlever lagens krav. Majoritetssamhällets kunskaper om de nationella 

minoriteterna och minoritetsspråken är fortfarande bristfällig. Stadsledningskontoret 

kartläggning 2019 visade också att verksamheternas kunskap är fortsatt mycket låg samt 

att den interna och externa informationen om minoriteternas rättigheter är fortsatt 

bristfällig.   

 

Planen bedöms ha en positiv inverkan för personer som tillhör de nationella minoriteterna 

och leda till att stärka förutsättningarna för de nationella minoritetsgrupperna att få sina 

rättigheter tillgodosedda. Grupper som speciellt synliggörs i planen och vars rättigheter 

särskilt uppmärksammas är barn och unga samt äldre. Förvaltningen ser positivt på att 
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planen utgår ifrån mänskliga rättigheter. Rättighetsbäraren sätts i fokus och stadens 

ansvar som skyldighetsbärare formuleras. Planen tydliggör att arbetet med nationella 

minoritetsfrågor ska bedrivas systematiskt för att förebygga diskriminering. 

 

Förvaltningen bedömer att de frågor som särskilt beaktar barn- och ungas rättigheter i 

planen harmoniserar med de krav som Barnkonventionen ställer på barn och ungas rätt till 

yttrandefrihet och delaktighet (artikel 12) och det offentligas uppdrag att proaktivt verka 

för att infria dessa rättigheter. Vidare ser förvaltningen positivt på att planens förslag på 

insats 3.5 (kunskapshöjande insatser inom socialtjänsten) överensstämmer med 

Barnkonventionens artikel 20.3 om särskilda beaktanden av barnets etniska, religiösa, 

språkliga och kulturella bakgrund vid alternativ omvårdnad.  

 

Ett stärkt arbete med minoritetsfrågor bedöms ha en positiv påverka på förtroendet mellan 

minoriteterna och kommunens verksamheter. Detta förutsätter dock ökad medvetenhet 

om att det finns en förtroendeklyfta och att verksamheterna formulerar mål för att minska 

den.  

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen svar utgår från de frågeställningarna som stadsledningskontoret 

ställt i remissunderlaget:  

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? 

Generell bedömning 

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg delar stadsledningskontorets bild att den tidigare 

planen inte nått förväntat resultat och effekter. Den reviderade planen anses svara upp 

mot den förstärkning av lagen som trädde i kraft 1 januari 2019. Det är också välkommet 

med färre antal delmål och insatser i jämförelse med den tidigare planen. Planens delmål 

och insatser bedöms som tydliga och möjliga att följa upp i stadens ordinarie 

uppföljningssystem.   

Planens övergripande mål är tydligt kopplade till den nationella politiken. Förvaltningen 

föreslår att, för att säkerställa rättighetsperspektivet och minska risken för fortsatt 

diskriminering eller kränkning, att minoritetspersoners rätt till självidentifikation 

preciseras tydligare i planens inledning. Förslagsvis att Länsstyrelsens beskrivning tas in i 

som citat i planen: ”Den så kallade självidentifikationsprincipen innebär att varje individ 

själv avgör om hen tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna och vill göra 

anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder. Samhället kan inte ställa krav på 

någon att styrka sin tillhörighet till en eller flera minoriteter.” (Nationella minoriteters 

rättigheter En handbok för kommuner och regioner reviderad 2019 sid.8). 

Förvaltningen ser positivt på att Stadsledningskontoret kommer att stå för övergripande 

stöd och samordning vid implementering (s. 8) men önskar en ytterligare precisering av 

vad som ingår i det övergripande stödet. Kan det till exempel handla om tillhandahållande 
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och arrangerande av övergripande kompetensutvecklingsinsatser, processtöd inom en viss 

sektor etcetera?  

Vad gäller kopplingar till andra program och planer i staden önskar förvaltningen en 

annan uppställning av de styrande dokument. Vi ser gärna att det är samma uppställning 

som i Göteborgs stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023.    

Förvaltningen ser gärna att Göteborgs stads plan mot rasism som antogs av 

Kommunfullmäktige 2020.02.20 lyfts in i matrisen som listar den föreslagna planens 

koppling till andra program och planer i staden (s. 6). 

För att implementera planen fullt ut krävs kompetenshöjandeinsatser riktade till både 

chefer och medarbetare. Förvaltningen ser att det vore mer resurseffektivt om en 

förvaltning gavs i uppdrag att ta fram och samordna ett centralt metodstöd riktat till 

chefer och medarbetare, till exempel i form av ett utbildningsprogram som görs 

tillgänglig för alla på stadens utbildningsportal. 

I och med bildandet av ny nämndstruktur 2021 kommer ansvarsfördelningen behöva ses 

över 2021. För att undvika en revidering av planen 2021 bör beaktande av detta skrivas in 

i planen. 

Bedömning av planens delmål och insatser 

Delmål 1 - Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella 

minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt 

minoritetsspråk. 

Förvaltningen välkomnar att kommunstyrelsen och nämnden för konsument- och 

medborgarservice får ansvar att samla och förmedla kunskapsstöd och informations-

material till stadens verksamheter om de nationella minoriteternas rättigheter och det 

allmännas ansvar och ser att det kan bidra till en ökad likvärdighet över staden.  

Gällande insats 1.2 anser förvaltningen att det bör förtydligas vad som avses med rutin i 

meningen ”Det ska vara rutin att informera om vilka särskilda rättigheter och 

valmöjligheter de nationella minoriteterna har.” För att säkerställa rätten till 

självidentifikation bör det tydligare framgå att med rutin avses generell information till 

alla oavsett minoritetstillhörighet. 

Delmål 2 - Göteborgs Stad ska ge tillgång till service, vård och omsorg för äldre på 

nationellt minoritetsspråk. 

Äldreomsorgen är det enda av socialstyrelsens ansvarsområden som direkt omnämns i 

minoritetslagen. Göteborgs stad i egenskap av finskt förvaltningsområde ska erbjuda alla 

som identifierar sig som sverigefinsk rätten till service, vård och omsorg på 

minoritetsspråket. Därtill säger lagen att kommunen, i den mån det är möjligt ska erbjuda 

service, vård och omsorg på de andra nationella minoritetsspråk för äldre. 

Möjligheten att efterleva dessa lagkrav är avhängigt tillgången till personal med 

kompetens om minoritetsspråken och dess kultur. För sektorn är detta en fråga om både 

kompetensförsörjning och om rutiner vid rekrytering. För att undvika att arbetssätt och 

rutiner, t.ex. olovlig kartläggning av personalens etnicitet, ser förvaltningen det som 

viktigt att beaktande om rätten till självidentifikation vid utvecklingen av interna 

arbetssätt och rutiner skrivs in under det här delmålet också.   
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Delmål 3 - Göteborgs Stad ska uppmärksamma och arbeta för att stärka de nationella 

minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska uppmärksammas och stärkas särskilt. 

Planens nulägesanalys visar att kunskapen om de nationella minoriteternas språk och 

kultur är begränsad bland allmänheten. Förvaltningen omfattas inom detta mål av insatsen 

3.5 som avser kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom socialtjänsten 

där förväntat resultat är att säkerställa att socialtjänsten tillgodoser de nationella 

minoriteternas rättigheter i socialtjänstens processer.  

För att säkerställa likvärdig bemötande över staden önskar förvaltningen en skrivelse 

kring att den nya socialtjänstorganisationen ska gemensamt ta fram riktlinjer för vad som 

avses med det förväntade resultatet; ”Berörd personal har den kunskap som krävs för att 

tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter i socialtjänstens processer och personer 

tillhörande de nationella minoriteterna får sina rättigheter tillgodosedda”.   

Delmål 4 - Göteborgs Stad ska ha systematiska och utvecklade former för samråd med de 

nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. Barns och ungas 

möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska stärkas särskilt. 

Förvaltningen förespråkar att en insats läggs till under detta delmål. Insatsen ska gälla för 

alla förvaltningar och bolag i Göteborgs stad att de uppmanas att inhämta synpunkter från 

de olika minoritetsråden vid införande av förändringar som bedöms ha en påverkan på 

någon eller alla minoritetsgrupper.  

Förvaltningen föreslår att planen förtydligar formuleringen i mål 4 och preciserar vad 

formuleringen om samrådens inflytande i beslutsprocessen innebär. Detta för att skapa 

största möjliga tydlighet i ansvar och förväntningar kring minoritetsgruppernas faktiska 

inflytande över beslut som har bäring på minoritetens livsvillkor. 

Delmål 5 - Göteborgs Stads ska förebygga och motverka diskriminering och fördomar på 

grund av tillhörighet till nationell minoritet. 

För att uppnå jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i stadens bemötande och service 

ser förvaltningen fortsatt behov av att stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter, 

värdegrund, demokrati och aktiva åtgärder. Förvaltningen föreslår att detta delmål, då den 

utgör ett ramverk för arbetet med minoritetsfrågor ändras till delmål 1 i planen. 

Övrig kommentar 

Förvaltningen svarar på både detta remissförfarandet och remissförfarandet gällande 

Göteborgs stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023. 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 anser förvaltningen att delmål 5, i den här 

planen, även omfattar Göteborgs stads arbete med finskt förvaltningsområde och bör 

finns med även i den planen. 
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Samråd 

Samråd i Pensionärsrådet onsdagen den 18 mars 2020. 

Samverkan 
Samverkan i FSG onsdagen den 11 mars 2020. 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 

Stadsdelsdirektör                                   Susanna Vilcek   

                                         HR-avdelningen 

 

Bilagor 

1. Remitteringen av reviderad plan för Göteborgs stads arbete med nationella 

minoritetsfrågor 2020-2023 (Dnr 1251/19) 

2. Göteborgs stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-

2023 (Dnr:132-0066/20) 

 
 



 

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   

 



Yttrande gällande reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella 

minoritetsfrågor 2020-2023. Dnr 1251/19 

 

 

Göteborgs Stads HBTQ-råd tillstyrker förslaget till plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor. Rådet bedömer att förslaget är gediget, genomarbetat och har tydliga 

ansvarsområden. 

 

Rådet vill dock understryka vikten av att arbetet behöver bedrivas med ett normkritiskt 

perspektiv utifrån samtliga diskrimineringsgrunder för att säkerställa ett mer inkluderande 

arbetssätt. 

 

Berörda institutioner behöver även vara medvetna om att en individ, utöver sin identitet 

som tillhörande till en minoritet, även kan vara hbtq-person och därmed vara extra utsatt 

som individ.  

Det är således viktigt att det finns extra stöd inom exempelvis äldreomsorg och inom skolan. 

 

Med dessa synpunkter tillstyrker HBTQ-rådet förslaget. 

 

 

 

 

 
Protokollsutdrag  

Göteborgs Stads HBTQ-råds möte 2020-02-10 

 

§ 20:13 Remiss Reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 

2020-2023  

 Richard Brodd inleder med att redogöra för arbetsgruppens diskussion om vilka 

remisser som rådet bör prioritera. Det är mycket positivt att rådet tillfrågas som 

remissinstans, säger Richard Brodd. Men då ett remissförfarande kan ta mycket arbete 

i anspråk kan det vara nödvändigt att fundera på ambitionsnivån i remissvaren, säger 

han och konstaterar att rådet hittills hållit en mycket hög ambitionsnivå. 

  Andreas Hernbo berättar att arbetsgruppen den här gången, då rådet har fått två 

remisser på sitt bord, landat i att föreslå rådet att besluta att avstå från att besvara 

planen för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023 men att 

kortfattat besvara den reviderade planen för Göteborgs Stads arbete med nationella 

minoritetsfrågor. 

Pia Emanuelsson säger att hon håller med om det upplägget. Hon har läst förslaget till 

plan för nationella minoritetsfrågor och då tyckt att planen är både bra och välskriven 

men att det bara står ”pyttelite om funktionalitet”. Det är också väldigt vanskligt, 



menar hon, att kommentera en plan med ett utanför-perspektiv, att kommentera 

frågor som rör nationella minoriteter när man själv inte tillhör gruppen. 

Carin Apelmo säger att hon håller med Pia om detta, men menar att det i rådet finns 

kunskaper om hbtq-personers situation i minoritetsgrupper. Det är viktigt att belysa 

dessa villkor, säger hon och understryker att alla styrdokument behöver genomsyras 

av intersektionalitet och normmedvetenhet.  

Även Angelica Löwdin håller med Pia Emanuelsson och Carin Apelmo.  

Hon tycker att det vore bra att ge planen det beröm den förtjänar men då samtidigt 

nämna behovet av intersektionalitet.  

Gabriel Gustafsson konstaterar att ”människor är komplexa och lever komplexa liv” 

vilket innebär att hänsyn måste tas till överlappande diskriminering. 

Beslut: Rådet beslutar att tillstyrka remissen Reviderad plan för Göteborgs Stads 

arbete med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 i enlighet med diskussionen ovan. 

För att formulera rådets remissvar utser rådet Angelica Löwdin, Joakim Berlin och 

Danial Moeeni Taghavi. 

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 

 

 
 



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 …… 

 

 

 

 

 

 

 



Yttrande gällande Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor 2020-2023 dnr 1251/19 

Den romska minoriteten i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer lämnar följande 

synpunkter:    

 

Sverige har i en rad år fått internationell kritik för att inte ha verkat för att de nationella minoriteterna 

fått sina rättigheter tillgodosedda. Denna kritik måste tas på största allvar och åtgärder att åstadkomma 

en förändring ska göras. Det gäller t.ex romers rätt till sitt modersmål som inte tillgodosetts. Den 

förstärkta minoritetslagstiftningen från 1 januari 2019 utgör en utgångspunkt för kommunen i arbetet 

för att åstadkomma en reell förändring. En handlingsplan som ger vägledning i arbetet är nödvändig 

för att man tydligt ska kunna precisera vilka insatser som behöver genomföras. 

 

Det övergripande målet i planen är att Göteborgs kommun ska ge skydd för de nationella 

minoriteterna, revitalisera de utrotningshotade minoritetsspråken och säkerställa att de nationella 

minoriteternas rättigheter tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden.  

Därefter har detta övergripande mål brutits ner i fem delmål som kan omsättas i konkreta åtgärder 

vilka beskrivs tydlig genom 13 insatser som är prioriterade. De innefattar bl.a. kompetenshöjning, 

intern och extern information i den egna verksamheten om minoritetsrättigheter, att säkerställa rätten 

till modersmål, dialog och delaktighet med dem som lagen berör samt förändrade arbetssätt inom 

exempelvis äldreomsorg. Frågan om kompetensförsörjning poängteras särskilt.  

Inom språkundervisningen (romani chib för de romska grundskoleeleverna) blir handlingsplanen en 

självklar utgångspunkt för hur måluppfyllelsen av minoritetsspråklagen ska uppnås. Elever i 

grundskolan och deras föräldrar ska få kunskap om att de har en lagstadgad rätt till sitt modersmål. Det 

måste finnas kunskap om att det finns många olika varieteter i det romska språket. 

Språket är centralt för att stärka identiteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Det behövs kunskapshöjande insatser i hela samhället. Den diskriminering och förföljelse som många 

som tillhör en nationell minoritet upplevt och upplever påverkar självkänslan. Många romer upplever 

att de senaste årens debatt om fattiga EU-migranter har påverkat samhället i en mer fördomsfull 

riktning eftersom de romska EU-migranterna som försörjer sig i gatulivet genom att musicera, eller 

tigga beskrivs på ett starkt negativt och stereotypt sätt. Många kommuner överväger tiggeriförbud t.ex.   

Genom olika undersökningar vet man att okunskapen om romer är stor. Kunskapen om att det finns 

många olika romska grupper med varierande kultur, religion och språk måste betonas.  

Under målet att stärka de nationella minoriteternas språk och kultur måste genomförandet av 

insatserna under delmål 3 vara tydliga och mätbara. 

För att motverka diskriminering och fördomar/delmål 5 kan exempel ges på vad man kan göra. Hur 

språk och uttryck om olika minoriteter används i personalgrupper kan vara viktigt att studera. Det ska 

vara nolltolerans mot rasistiska och nedlåtande uttryck och kommentarer i all kommunal verksamhet.  

Utifrån den nationella minoriteten romers perspektiv måste vikten av kunskapshöjande insatser, aktivt 

arbete för att motverka diskriminering och antiziganism betonas samt särskilt verka för barnens 

rättigheter. 

Situationen för romer i det svenska samhället har uppmärksammats under många år. T.ex har den 

tjugoåriga strategin för romsk inkludering från år 2012 tydligt pekat på ojämlika förhållanden 

Målsättningen är att den rom som fyller tjugo år 2032 ska ha samma levnadsvillkor som alla andra 

tjugoåringar i majoritetssamhället.   

 



Vi anser att Göteborg stad som har varit pilotkommun för romsk inkludering under fyra år från 2012 

också bör ta fram en plan för romsk inkludering i nära samråd med representanter från den nationella 

minoriteten romer. 

Vi tillstyrker Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor och ser den som en 

förutsättning för att säkerställa de fem nationella minoriteternas mänskliga rättigheter. 

 

 

Protokollsutdrag ur Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romers sammanträde 

2020-03-02 

8. Rådets remissvar på Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-

2023  

I februari 2020 tillsatte rådet en arbetsgrupp för att ta fram rådets remissvar. Följande ingick i 

arbetsgruppen: Ingrid Schiöler, Rami Raim, Janetta Milanson och Django Taikumer. Förslaget har 

skickats ut inför mötet. Rådet har inga övriga synpunkter än det som framhålls i arbetsgruppens 

formulerade remissvar. 

Rådet ställer sig bakom det som står i remissvaret. 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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REMISSVAR 
Diarienummer 1251/19  
2020-03-31         

Remissvar av Göteborgs Stads plan för arbetet med 
nationella minoritetsfrågor 2020-2023 

Göteborgs rättighetscenter- mot diskriminering (GRC) lämnar härmed sina synpunkter på 
ovanstående remiss. 

Om Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering 
Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå för västra 
Sverige. GRC verkar för alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet, religion 
eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller ålder. Vår vision är ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt 
från förtryck, fördomar och diskriminering. 

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering. 
GRC håller även utbildningar, deltar i samhällsdebatten och bildar opinion om likabehandling 
och diskriminering. GRC arbetar genom att synliggöra samhällsnormer som skapar 
diskriminering, samt även genom att visa hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker 
varandra. 

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering är en ideell förening uppbyggd av flera 
medlemsorganisationer. Enskilda personer kan också bli stödmedlemmar. GRC får ekonomiska 
bidrag från Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Remissvaret inledning 
Inledningsvis vill vi säga att vi svarar utifrån vårt perspektiv som antidiskrimineringsbyrå. Våra 
medlemsorganisationer representerar de sju diskrimineringsgrunderna och vi ingår också i nätverk 
där dessa grupper finns representerade. Vi arbetar utifrån Diskrimineringslagen (2008:567), både 
det som faller innanför lagen, men också det strukturella som ofta hamnar utanför lagen. 

Vi kommer inte kommentera alla delmål i planen, utan lämnar kommentarer på de områden där 
vi har något att tillägga.  

http://www.gbgrc.se
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Generella synpunkter 
Sveriges kommuner har svårt för att tillgodose de nationella minoriteternas särskilda rättigheter. 
Då ingen registrering av etnicitet får förekomma och man utgår ifrån självidentifiering är det svårt 
att i förväg skapa de incitament som minoritetslagens uppfyllande kräver. För att nå målen i 
planen måste organisationen/förvaltningarna också ges förutsättningar att uppnå målen. Det 
måste exempelvis finnas ekonomiska möjligheter eller metoder att ta sig an uppdraget. 

Ett sätt kan vara att nationella minoriteter bli en variabel och räknas som ett nyckeltal och 
därmed ingå i stadsdelarnas budget. På så sätt synliggörs existensen av individer som identifierar 
sig som en nationell minoritet. Underlaget skulle i sin tur underlätta de insatser som planen 
identifierar som nödvändiga för att uppfylla det övergripande målet både för minoritetspolitiken 
och Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023. Nationella 
minoriteter har dock en mycket negativ erfarenhet av registrering av deras etnicitet, så om det ska 
göras bör anonymiteten säkerställas i alla led. 

Skolinspektionen riktar i sitt beslut 2019-09-27 Dnr 400-2018:10682 kraftfull kritik mot 
Göteborgs Stad. Detta återspeglas inte i denna plan. Kritiken och Skolinspektionens beslut rör 
endast grundskolans årskurser 7-9 men kan på goda grunder förmodas gälla även de yngre i den 
obligatoriska skolan samt förskolan. Detta bör uppmärksammas i planen. Detta kräver ett eget 
delmål med insatser, ansvar och uppföljning i planen. En insats som tydliggör behovet av den 
kunskap som krävs för att informera, erbjuda och anordna modersmålsundervisning. 

Precis som planen beskriver, finns ett stort behov av kunskapshöjande insatser i alla stadens 
verksamheter. Det finns behov av att särskilt lyfta den bristande kunskapen i staden om nationella 
minoriteters särskilda rättigheter i stort och rätten till modersmålsundervisning och förskola i 
synnerhet. Även nationella minoriteter i behov av äldrevård och/eller kommunikation på något av 
de nationella minoritetsspråken behöver bemötande som kräver betydligt större kunskap om 
deras kultur, språk och identitet än vad som finns inom kommunen idag. Har man inte 
förankrad kunskap spelar det tyvärr mindre roll vad lagen säger. 

Vi saknar det intersektionella perspektivet i planen. Även om planen rör arbetet med nationella 
minoritetsfrågor specifikt, behöver det ändå tas hänsyn till att personer är mer än en sak. När en 
tillhör flera av diskrimineringsgrunderna kan känslan av otrygghet och utanförskap öka vilket 
ställer högre krav på stadens verksamheter och organisationer. 

http://www.gbgrc.se
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Synpunkter på några delmål 
Kommentar på delmål 1 - Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om nationella 
minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt 
minoritetsspråk. 
Insatserna syftar till att personer tillhörandes någon av de nationella minoriteterna ska få 
information om sina rättigheter och det allmännas ansvar. Vi vill dock understryka vikten av att 
de nationella minoriteterna har lika stor rätt som majoritetsbefolkningen att få till sig all 
information från staden på ett tillgängligt sätt, inte bara informationen rörande sina rättigheter.  
Enligt nuläget i planen brister Göteborgs Stads hemsida gällande detta. För att nå full delaktighet 
i samhället krävs att en förstår informationen en får till sig. 

Kommentar på delmål 5 - Göteborgs Stad ska förebygga och motverka diskriminering och 
fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet. 
Enligt Diskrimineringslagen (2016:828) gäller 3 kap. Aktiva åtgärder samhällsområdena arbetslivet 
och utbildning. Diskrimineringsförbudet gäller däremot alla samhällsområden som täcks av 
diskrimineringslagen. Detta bör förtydligas i planen för att ansvariga nämnder och förvaltningar 
ska förstå vilket ansvar de har enligt lag. 

För att veta vad en har att förhålla sig till krävs konkreta insatser, såsom t ex obligatorisk 
utbildning rörande kunskaper om de nationella minoriteterna och deras rättigheter kopplade till 
gällande lagstiftning och de konventioner som Sverige har ratificerat. 

Sammanfattning 
Avslutningsvis tycker vi att det är positivt att berörda nationella minoriteters delaktighet vid 
framtagandet av planen har varit så gediget. Vi har dock en kommentar gällande valda 
remissinstanser. För att bredda inkomna synpunkter på planen kunde fler föreningar ha 
kontaktats. T ex finns det fler judiska föreningar än Judiska församlingen i Göteborg, exempelvis 
en kulturförening och en jiddischförening. 

Vi kommer följa det fortsatta arbetet med stort intresse och ser gärna att vi får vara delaktiga i 
arbetet framåt. 

GRC tillstyrker, med ovanstående kommentarer, förslaget på Göteborgs Stads plan för arbetet 
med nationella minoritetsfrågor. 

Göteborg 2020-03-31 

Annika Lindström, Verksamhetsledare 
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

http://www.gbgrc.se
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Utdrag ur protokoll 

Samråd: 2020-03-12 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Göteborgs Stads plan för arbete med 
nationella minoritetsfrågor 2020-2023 
Diarienr: 1251/19 

 

Ärendet: 

Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 2020-2023 skickas på 

remiss för förankring genom 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 tillstyrker den reviderade planen för arbete med 

nationella minoritetsfrågor 2020-2023. 

 

 

9 b. Remisser: Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor 

Soili B föreslår att rådet bifaller planen som den är. 

Mötet beslutar bifalla planen. 

 

Beslut tagits på samråd den 12 mars 2020 

Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1 

 

 

Kontakt 

Veera Säisä, planeringsledare 

MR-avdelningen 

E-post: veera.saisa@stadshuset.goteborg.se 

Tel. 031-368 02 18 



Hemsida: http://jiddischgoteborg.wordpress.com/             E-post: jiddischkultur@gmail.com 

 

קולטור־ֿפַאראיין אין געטעבָארג יִידישער  
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg 

 
 

Remissvar till Stadsledningskontoret om reviderad plan för 
Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 

 

Onsdag den 8 april 2020 

 

I det stora hela är det en utmärkt reviderad plan med goda intentioner, men som kräver ett stort 
informations- och kunskapsarbete för att nå ut i varje berörd del av Göteborg Stads organisation. 
 
Här följer några kommentarer från oss till den reviderade planen. 
 
1. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som ni anser borde strykas i planen? Om ja - vilka 
och motivera varför.  
 
Vi anser inte att det finns något som borde strykas eller tas bort. Vi har dock igenom årens samråd 
blivit alltmer medvetna om de svårigheter som föreligger med att nå ut till alla medarbetare och 
ledning i stadens organisation när det gäller både kunskap, medvetande och intentioner rörande 
minoritetsfrågor. Frågan om kontinuerlig uppföljning vid varje insats är därför av stor vikt för att 
kontrollera att budskapet verkligen har gått fram till alla.  
 
2. Finns det utgångspunkter, delmål och/eller insatser som planen borde inkludera? Om ja - föreslå vilka 
och motivera varför. 
 
Det vore önskvärt med en formulering och ett klargörande om hur man har tänkt sig att förmedla 
kunskaper och information om minoriteterna till de berörda inblandade medarbetarna inom de 
olika avdelningarna av organisationen. Detta gäller naturligtvis både kännedom om planen och 
vad den innehåller samt kunskaper om de olika minoriteterna. En följdfråga utifrån det är ju hur 
man går tillväga. Det är ju trots allt mycket information som skall inhämtas. 
 
3. Ger delmålen och insatserna den ledning och stöd som behövs för att nå planens mål? Om inte, vad 
saknas? 
 
Se ovan. Man kanske kan tillägga att det inte är något som man sjösätter på kort tid. Det är väl 
snarast ett kontinuerligt uppföljningsarbete som kräver återkommande tillsyn, upplever vi nog det 
som. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tom Shulevitz, ordförande 
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg 
 
 
(Representerade tidigare Judiska Församlingen i Göteborg Stads samråd med minoriteterna.) 
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Tack för möjligheten att tycka till om Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor 2020-2023. 

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.  

Normalt är vi flera som arbetar tillsammans med remissvar från ungdomsfullmäktige. På 

grund av coronaviruset arbetar vi lite annorlunda för tillfället. Det betyder att Isabella Fu 

17 år från stadsdelen Norra Hisingen har svarat för ungdomsfullmäktige den här gången. 

Vi fick några stödfrågor av planeringsledare på avdelningen för mänskliga rättigheter på 

stadsledningskontoret som vi använt delar av som rubriker. Läs svaret nedan.  

Lilian Helgason, Ordförande  

Ungdomsfullmäktige tycker till om Göteborgs stads arbete med nationella 

minoriteter 

 

Olika undersökningar visar att kunskapen om de nationella minoriteterna är 

särskilt låg bland ungdomar.  

För att förmedla kunskap om de nationella minoriteterna kan skolelever göra 

grupparbeten om de nationella minoriteterna. Detta ska vara ett arbete som ingår i 

undervisningen. På så sätt tas arbetet på allvar. Jag gjorde ett liknande arbete i åttan och 

fick då läsa på om mycket som jag inte visste om sedan innan. Man kan bjuda in 

föreläsare. Jag vet att det finns en romsk föreläsare som är väldigt duktig. 

Olika undersökningar visar att många som tillhör en nationell minoritet möts med 

fördomar, dåligt bemötande eller till och med diskriminering, hot och hatbrott.  

Att förmedla kunskap och genom kunskapen kan man krossa fördomar. Man kan bjuda in 

föreläsare som själva tillhör en nationell minoritet. 

Hur ser ni att staden kan arbeta bättre tillsammans med barn och unga inom de 

nationella minoriteterna?  

Göteborgs kulturkalas är ett bra sätt att nå till ungdomar. Man kan sätta upp ett tält och 

göra lite frågesport. 

Ungdomsfullmäktige 
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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 planen är att säkerställa att Göteborgs Stad lever upp till internationell och 
nationell lagstiftning gällande de nationella minoriteternas rättigheter. Planen tydliggör 
kommunens ansvar för frågorna. Göteborgs Stads arbete med att upprätthålla de 
nationella minoriteternas rättigheter ska präglas av dialog, samråd och långsiktighet. 
Planen är framtagen i samråd med representanter från de nationella minoriteterna i 
Göteborg. Planen utgör en del av stadens strategiska arbete med de mänskliga 
rättigheterna. 

Vem omfattas av planen  
Minoritetslagen gäller för all kommunal verksamhet men planen fokuserar på de nämnder 
och styrelser som främst berörs. Dessa nämnder och styrelser är: förskolenämnden, 
grundskolenämnden, idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen, 
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 
och utbildningsnämnden. 

Giltighetstid  
Denna plan gäller för perioden 2020 till 2023.   

Utgångspunkter för planen 
Nationella minoriteterna 
Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska 
och meänkieli. Inom språken meänkieli, romani chib och samiska finns olika varieteter 
som också utgör ett erkänt minoritetsspråk.  
 
De nationella minoriteterna har en uttalad religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och 
en vilja att behålla sin identitet. Alla fem minoriteter har funnits i Sverige under mycket 
lång tid och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Judar har bott i landet sedan 1600-
talet, romer sedan 1500-talet, samerna är ett urfolk och har levt i det som nu är Sverige 
sedan urminnes tider och tornedalingar och finsktalande personer har funnits här sedan 
långt före den svenska statsbildningen. Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på 
historisk och geografisk anknytning. Därför finns geografiska områden som utgör så 
kallade förvaltningsområden för samer och samiska, sverigefinnar och finska samt 
tornedalingar och meänkieli. Jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i 
Sverige.  
 
Minoritetstillhörigheten baseras på individuell självidentifikation. Var och en avgör själv 
om man vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder minoriteterna. En 
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individ kan känna tillhörighet till flera minoriteter. Det finns inget tvång för individen att 
ingå i en minoritet. Samhället kan inte ställa krav på någon att styrka sin tillhörighet till 
en eller flera minoriteter. De nationella minoriteterna har också stora variationer inom 
respektive minoritet på såväl gruppnivå som individnivå.  
 
För att säkra människors lika värde, rättigheter och möjligheter, ska arbetet med 
nationella minoritetsfrågor utgå ifrån ett normmedvetet arbetssätt för att förebygga 
diskriminering. Det innebär att uppmärksamma hur flera diskrimineringsgrunder kan 
samverka och även förstärka varandra, utöver ens nationella minoritetstillhörighet. Det 
handlar om faktorer som kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, eller 
förhållanden som socioekonomisk bakgrund och var i staden någon bor eller verkar.  
 
De nationella minoriteterna har under olika perioder, historiskt och fortfarande än idag, 
varit utsatta och marginaliserade i det svenska samhället. Bland annat genom övergrepp 
och kränkningar på individ- och gruppnivå inom rasbiologisk forskning, 
tvångssterilisering, omhändertaganden, registrering utifrån etnicitet, diskriminering, 
trakasserier, hot och våld, kollektiva tvångsförflyttningar och avhysningar genom 
agerande från staten. Det har bidragit till en förtroendeklyfta mellan minoriteterna och 
majoritetssamhället. 

Minoritetslagen och annan lagstiftning 
Lagen (2009:724, SFS 2018:1367) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt 
i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i 
hela landet och inom de specifika 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 andra 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 på 
minoritetsspråken. Rätt till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk gäller även 
jiddisch, romani chib, samiska och meänkieli 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 om skydd för nationella minoriteter (1995) fastlås 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 allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s 
barnkonvention (1990), vilken utgör svensk lag från och med 1 januari 2020, 
rasdiskrimineringskonventionen (1968) samt nationell lagstiftning såsom 
diskrimineringslagen (2008:567). Konventionerna och diskrimineringslagen bygger på 
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icke-diskrimineringsprincipen vilket innebär att rättigheterna gäller alla medborgare och 
alltid. 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 arbetet med minoritetsfrågor. Skollagen (2010:800) har också 
bestämmelser rörande de nationella minoriteterna och undervisning i de nationella 
minoritetsspråken. Socialtjänstlagen (2001:453) har bestämmelser gällande personal med 
kunskaper i de nationella minoritetsspråken. Det finns ett tydligt fokus på barn och unga i 
minoritetslagstiftningen som gör att barns och ungas rättigheter särskilt ska beaktas. 

Nationella minoritetspolitiken 
År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention till skydd för nationella 
minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Sedan dess 
har Sverige en samlad nationell minoritetspolitik. Ratificeringarna av ramkonventionen 
och minoritetsspråkskonventionen innebär också återkommande granskningar från 
Europarådets sida av hur Sverige fullgör sina åtaganden. Kritik har framförts, den 
svenska minoritetspolitiken har inte fått det genomslag som behövs för att uppfylla 
intentionerna med ramkonventionen. För att förtydliga de nationella minoriteternas 
rättigheter föreslogs i propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop.2008/09) en ny 
lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den 1 januari 2010 trädde 
minoritetslagen i kraft (2009:724). Propositionen innehöll även regeringens samlade 
strategi för minoritetspolitiken med åtgärder för att motverka diskriminering och utsatthet 
av de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas egenmakt och 
inflytande, samt främja de nationella minoritetsspråken och minoriteternas kulturella 
identitet. 

Sju år efter minoritetslagens tillkomst tillsattes en utredning om en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:60). Utredningen visade att en bred majoritet av landets 
kommuner inte levde upp till lagens krav på stöd till och rättigheter för de fem nationella 
minoriteterna. Utredningen visade också att majoritetssamhällets kunskaper om de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken liksom deras historia och plats i Sverige i 
dag fortfarande var högst bristfälliga. Utredningen ledde fram till en förstärkt 
minoritetslag som fastställdes från och med 1 januari 2019.  

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:  
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Styrande dokument Kopplingar till nationella minoriteter Giltighet och 
fastställare 

Göteborgs Stads 
kulturprogram 

Att uppmuntra, stödja och tillgängliggöra 
kulturell verksamhet och kulturella samt 
konstnärliga uttryck utifrån de nationella 
minoriteterna samt främja delaktighet är en 
del i stadens kulturstrategiska arbete.  

2013–2021 
Beslutad i KF 

Göteborgs Stads plan 
mot våld i nära 
relationer 

Kopplingar finns exempelvis genom att det 
kan behövas särskild kompetens om språk 
och kultur vid myndighetsstöd för 
våldsutsatta tillhörande en nationell 
minoritet. 

2014–2019 
Beslutad i KF 
Ny plan är 
under 
revidering 

Dialog och samarbete - 
ett samlat program för 
Göteborgs Stads 
trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande 
arbete 

Kopplingar finns exempelvis i det 
våldspreventiva arbetet mot hot, hat och 
våld för särskilt utsatta grupper där de 
nationella minoriteterna judar, romer och 
samer är grupper som kan vara särskilt 
utsatta. 

2014–2020 
Beslutad i KF 
Nytt program 
är under 
revidering 

Göteborgs Stads 
program för full 
delaktighet för personer 
med funktions-
nedsättning 

Utifrån en medvetenhet om hur flera 
diskrimineringsgrunder kan samverka och 
påverka varandra synliggörs kopplingar 
exempelvis gällande särskild kompetens 
kring språk och kultur för nationella 
minoriteter med funktionsnedsättning vid 
insatser enligt LSS. 

2014–2020 
Beslutad i KF 
Nytt program 
är under 
revidering 

Handlingsplan för 
arbetet med de 
mänskliga rättigheterna i 
Göteborgs Stad 

Slår fast att alla stadens verksamheter ska 
genomsyras av mänskliga rättigheter. 
Nationella minoritetsrättigheter är 
mänskliga rättigheter. Den 
kompetensplattform som lyfts i 
handlingsplanen för de mänskliga 
rättigheterna utgör även ett kunskapsstöd 
för arbetet med nationella minoritetsfrågor. 

2016–2022 
Beslutad i KF 

Plan för kommunala 
insatser som rör EU-
medborgare i socialt och 
ekonomiskt utsatta 
situationer som vistas 
tillfälligt i Göteborg 
eller i någon av de 
övriga kommunerna i 
Göteborgsregionen 

Koppling finns då en majoritet av de utsatta 
EU-medborgarna i Göteborg kommer från 
Rumänien och Bulgarien och är romer. 
Social resursförvaltning arbetar gentemot 
denna målgrupp bland annat genom 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Räddningsmissionen och Frälsningsarmén, 
där gemensamma insatser genomförs.  

2016 – 
tillsvidare 
Beslutad i KF 

Göteborgs Stads plan 
för att förbättra hbtq-
personers livsvillkor 

Utifrån en medvetenhet om hur flera 
diskrimineringsgrunder kan samverka och 
påverka varandra synliggörs kopplingar 
exempelvis genom att en person kan vara 
hbtq-person och tillhöra en nationell 
minoritet, vilket behöver beaktas för att 
säkerställa mer inkluderande arbetssätt. 

2017–2021 
Beslutad i KF 

Göteborgs Stads 
program för en jämlik 
stad 

Kopplingar finns genom att arbetet för att 
skapa likvärdiga livsvillkor för alla som 
bor, vistas och verkar i staden omfattar 
minoritetsgrupper och principen om icke-
diskriminering, vilket inkluderar att säkra 

2018–2026 
Beslutad i KF 
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efterlevnaden av de nationella 
minoriteternas rättigheter. 

Göteborgs Stads plan 
för jämställdhet 

Utifrån en medvetenhet om hur flera 
diskrimineringsgrunder kan samverka och 
påverka varandra synliggörs kopplingar 
exempelvis genom att en person kan 
definiera sig som ung kvinna och 
sverigefinsk, vilket behöver beaktas för att 
säkerställa mer inkluderande arbetssätt.  

2019–2023 
Beslutad i KF 

Göteborgs Stads 
program för en attraktiv 
arbetsgivare 

Kopplingar finns när det kommer till 
utmaningen att kompetensförsörja personal 
med språklig och kulturell kompetens inom 
minoritetsspråken och de nationella 
minoriteterna, särskilt inom äldreomsorgen.  

2019–2023 
Beslutad i KF 

 

Göteborgs Stads plan 
för stärkta insatser mot 
rasism 

I planen identifieras ett antal 
minoritetsgrupper som löper högre risk att 
utsättas för rasism, varav tre av dem är 
judar, romer och samer. Insatser i denna 
plan syftar bland annat till att motverka 
antisemitism, antiziganism och rasism mot 
samer. 

2020–2023 
Beslutad i KF 

Göteborgs Stads plan 
för arbetet med finskt 
förvaltningsområde 

Denna plan kompletterar med hur staden 
arbetar med det finska språket och 
sverigefinsk kultur som en del av finskt 
förvaltningsområde utifrån det förstärkta 
skyddet i minoritetslagen. Tillsammans 
täcker de två planerna in arbetet med 
nationella minoritetsfrågor och finskt 
förvaltningsområde i Göteborgs Stad. 

2020–2023  
Upp för beslut i 
KF 2020 

Implementering  
Varje nämnd och styrelse som omnämns i planen ansvarar för implementering genom att 
konkretisera planens insatser till förvaltnings- och verksamhetsnivå och möjliggöra 
genomförandet av insatserna. Planen lyfter vad som behöver göras i grunduppdragen för 
att efterleva de förstärkta lagkraven. Implementering ska göras med fokus på förväntat 
resultat och effekt för de nationella minoriteterna. Stadsledningskontoret står för 
övergripande stöd och samordning vid implementering. Det inbegriper vissa 
kompetensutvecklingsinsatser samt att tillgängliggöra utbildningsmaterial och 
informationsmaterial som är översatt på minoritetsspråken och som är framtaget av 
myndigheter med uppdrag inom nationella minoritetspolitiken. Stadsledningskontoret 
samordnar även Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella minoriteterna, 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads 
sverigefinska råd. Implementeringen sker i samråd och dialog med de nationella 
minoriteterna. I staden finns även Romano Center i Väst som kan ge kunskapsstöd vid 
implementering av minoriteters rättigheter utifrån minoritetslagen med särskilt fokus på 
ökad kunskap och stöd för den nationella minoriteten romer.  

Uppföljning av denna plan 
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 
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av insatserna planeras in i samband med verksamhetens ordinarie uppföljning. Varken 
arbetet eller uppföljningen ska ske sidoordnat. Varje insats i planen har ett förväntat 
resultat. Respektive verksamhet analyserar arbetet mot det förväntade resultatet och 
kopplar 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 och utvärdera stadens implementering av planen med särskilt fokus på 
förväntat resultat (kvantitativ utvärdering) och effekt för minoriteterna (kvalitativ 
utvärdering). Utvärderingen tas fram i nära samarbete med de nationella minoriteterna. 
Inför att planens tidsperiod löpt ut kommer stadsledningskontoret att utvärdera stadens 
arbete i förhållande till måluppfyllelse, förväntat resultat och effekt för minoriteterna. 
Utvärderingen ska ge vägledning i stadens fortsatta arbete med minoritetsfrågorna.  

På nationell nivå har Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget uppföljningsansvar av 
minoritetspolitiken enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. En gång 
per år följer de två aktörerna upp kommunernas arbete via stadsledningskontoret. Stadens 
inrapportering bygger på ett samarbete med ansvariga nämnder och de nationella 
minoriteterna och sker som en del av uppföljningen som kommuniceras till 
kommunstyrelsen.  

Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella minoriteterna, Göteborgs Stads 
råd för den nationella minoriteten romer och Göteborgs Stads sverigefinska råd kommer 
att vara delaktiga i såväl implementering som uppföljning av planen. 
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Planen 
Planen omfattar de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Då Göteborgs Stad sedan 1 februari 2011 är del av finskt 
förvaltningsområde har minoriteten sverigefinnar förstärkta rättigheter i lagstiftningen. 
Därför kompletteras denna plan med en plan för hur staden arbetar med det finska språket 
och sverigefinsk kultur utifrån det förstärkta skyddet i lagen. Tillsammans täcker de två 
planerna in arbetet med nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde i 
Göteborgs Stad. 

Mål – Göteborgs Stad ger skydd för de nationella minoriteterna, stärker deras möjligheter 
till inflytande och stödjer de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande1. 
 

• Delmål 1 – Göteborgs Stad informerar och kommunicerar aktivt om de nationella 
minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på svenska såväl som på 
aktuellt minoritetsspråk. 
 

• Delmål 2 – Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och omsorg för äldre på 
nationellt minoritetsspråk. 
 

• Delmål 3 – Göteborgs Stad uppmärksammar och arbetar för att stärka de 
nationella minoriteternas språk och kultur. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna minoritetsspråket uppmärksammas och 
stärks särskilt. 
 

• Delmål 4 – Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade former för samråd 
med de nationella minoriteterna som ger inflytande i beslutsprocessen. Barns och 
ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem stärks 
särskilt. 
 

• Delmål 5 – Göteborgs Stad förebygger och motverkar diskriminering och 
fördomar på grund av tillhörighet till nationell minoritet. 
 

Delmål 1 – Göteborgs Stad informerar och kommunicerar 
aktivt om de nationella minoriteternas rättigheter och det 
allmännas ansvar på svenska såväl som på aktuellt 
minoritetsspråk 
 

Ur Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

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) 

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli 
respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters 

 
1 Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras 
möjlighet till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande: 
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/nystart-for-en-starkt-minoritetspolitik/ 
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ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 
handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. Lag (2018:1367) 

Nuläge: Stadsledningskontoret genomförde på uppdrag av kommunstyrelsen2 en 
kartläggning i samverkan med de nationella minoriteterna och berörda nämnder under 
våren 2019, för att se över stadens beredskap och behov av insatser i och med den 
förstärkta minoritetslagen 1 januari 2019. Kartläggningen visar att det pågår ett förstärkt 
arbete i stadens olika verksamheter för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftning utifrån 
informationsskyldighet angående nationella minoriteternas rättigheter, men mycket arbete 
kvarstår. Kunskapen om nationella minoriteters rättigheter enligt lag och vad det innebär 
för den egna verksamheten är låg. Det brister i information på Göteborgs Stads hemsida 
både vad gäller innehåll och information på minoritetsspråken. Minoriteternas rättigheter 
och minoritetsspråkiga alternativ behöver i högre grad finnas med i olika typer av 
befintlig extern kommunikation exempelvis uppräkningar av förskolor och äldreboenden, 
i ansökningsblanketter och informationsmaterial. Likaså i interna riktlinjer och rutiner, 
introduktioner och processer exempelvis handläggning av biståndsbeslut och insatser. 
Detta saknas inom många verksamheter idag, vilket både verksamheterna själva och 
minoriteterna har påtalat.   

Representanter från de nationella minoriteterna via Göteborgs Stads samråd för nationella 
minoriteter, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Göteborgs 
Stads sverigefinska råd har framfört att användning av det egna minoritetsspråket är ett 
fortsatt problem i mötet med kommunen för personer tillhörande de nationella 
minoriteterna. I synnerhet har många äldre personer svårt att tillgodogöra sig information 
på svenska. Råden har också lyft att det finns många bland de nationella minoriteterna 
som inte är medvetna om sina rättigheter vilket kommunen enligt lag är skyldiga att 
informera om. 

Insatser delmål 1  

1.1 Insats Information om de nationella minoriteternas rättigheter ska finnas 
tillgänglig via goteborg.se på såväl svenska som på minoritetsspråk. 
Informationen ska ligga samlad med stadens arbete för mänskliga 
rättigheter. Göteborgs Stads kontaktcenter ska vara behjälplig med råd 
och stöd på minoritetsspråken. 

Förväntat 
resultat 

Personer tillhörandes någon av de nationella minoriteterna kan hitta 
information om sina rättigheter på stadens hemsida och upplever inte sitt 
minoritetsspråk som ett hinder för att få information. 

Ansvar Kommunstyrelsen, nämnden för konsument- och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp det egna 

arbetet och om det har gett effekt.  
 

 
2 I Kommunstyrelsen 2018-11-07 ges uppdrag att redovisa beredskap och behov av insatser med anledning av 
förstärkt minoritetslagstiftning samt revidering av handlingsplanerna för nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde. I Kommunstyrelsen 2019-08-21 beslut om igångsättning av revidering av planerna för 
nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde. 
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1.2 Insats Information om de nationella minoriteternas rättigheter och 
verksamhetens ansvar ska finnas tillgänglig och vara integrerad i extern 
och intern kommunikation inom ansvariga nämnders verksamheter. Det 
ska vara rutin att informera om vilka särskilda rättigheter och 
valmöjligheter de nationella minoriteterna har. Informationen ska ges 
generellt till alla oavsett om du har minoritetstillhörighet eller inte. 

Förväntat 
resultat 

Personer tillhörandes någon av de nationella minoriteterna blir 
informerade om sina rättigheter i kontakt med staden. 

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, 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, utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 
om det har gett effekt. 

 

1.3 Insats Övergripande stöd och samordning i form av gemensamma 
utbildningsinsatser riktade till stadens chefer och medarbetare ska 
genomföras. Statliga myndigheters stöd- och informationsmaterial ska 
tillgängliggöras. Romano Center i Väst erbjuder kunskapshöjande 
insatser med fokus på den nationella minoriteten romer. 

Förväntat 
resultat 

Stadens verksamheter upplever att det erbjuds övergripande 
kompetensstöd och informationsmaterial som underlättar för 
verksamhetens arbete med de nationella minoriteternas rättigheter och 
det allmännas ansvar. 

Ansvar Kommunstyrelsen, nämnden för konsument- och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp insatsen 

och om det har gett effekt. 
 

1.4 Insats Kunskapshöjning bland chefer och medarbetare om vad 
minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas historia, språk 
och kultur innebär för den egna verksamheten. 

Förväntat 
resultat 

Berörd personal vet vad minoritetslagstiftningen och de nationella 
minoriteternas historiska erfarenheter, språk och kultur innebär för den 
egna verksamheten och de nationella minoriteterna upplever i mötet 
med staden att deras rättigheter tillgodoses. 

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, 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, utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 
om det har gett effekt. 
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Delmål 2 – Göteborgs Stad ger tillgång till service, vård och 
omsorg för äldre på nationellt minoritetsspråk  
 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

18 a §   En kommun som inte ingår i något 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, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. 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). 

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). 

Nuläge: Inför att den förstärkta lagen skulle träda i kraft 1 januari 2019 gjorde 
Socialstyrelsen en kartläggning3 för att se över kunskapsläget inom socialtjänsten med 
särskilt fokus på äldreomsorgen och hälso- och sjukvård. Äldreomsorgen är det enda av 
Socialstyrelsens ansvarsområden som direkt omnämns i minoritetslagen. Göteborgs Stad 
var en av de kommuner som deltog i kartläggningen via enkätfrågor och 
arbetsseminarium. Socialstyrelsens slutsatser stämmer väl överens med de lokala 
undersökningar som stadsledningskontoret genomförde i Göteborgs Stad under hösten 
2018 och våren 2019 gällande beredskapen för de skärpta bestämmelserna, nämligen att 
kunskapen om de nationella minoriteterna och minoritetslagen är fortsatt låg såväl inom 
förvaltningsområdets ansvar för den sverigefinska minoriteten och minoritetsspråket 
finska som för samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det saknas förståelse 
för varför de nationella minoriteterna har särskilda rättigheter. Representanter från 
minoriteterna i Göteborg lyfter också att personer tillhörande nationella minoriteter ibland 
saknar kännedom om sina rättigheter eller att de avstår från att efterfråga de tjänster på 
minoritetsspråk som de har rätt till på grund av en misstro till det offentliga och tidigare 
erfarenheter av diskriminering.  

Att ingen efterfrågar äldreomsorg på minoritetsspråk behöver inte betyda att behovet inte 
finns. Vikten av att ”få åldras på sitt eget språk och i sin kulturella identitet” för att känna 
sig trygg betonas bland annat genom Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten 
romer, Göteborgs Stads sverigefinska råd och lokala organisationer som företräder de 
nationella minoriteterna. Likaså finns det situationer där det är särskilt viktigt att personal 
inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver kunskap om de nationella 
minoriteternas kultur, exempelvis inom hemtjänst, hemsjukvård och vid vård i livets 
slutskede. Det råder brist på personal i staden med kompetens inom minoritetsspråken 
och minoritetskulturerna. Detta påverkar minoritetslagens genomslag inom 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. För att kunna erbjuda tjänster på 
minoritetsspråk behöver staden kompetensförsörja inom detta område och ha kännedom 

 
3 Socialstyrelsens kartläggning maj 2019 Behovet av kunskap om den stärkta minoritetslagen: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf#page=1 
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om vilka i personalen som talar minoritetsspråk, har kulturkompetens och är villiga att 
använda dessa i arbetet. Rätten till självidentifikation gällande minoritetstillhörighet ska 
alltid beaktas vid utvecklingen av interna arbetssätt. 
 

Insatser delmål 2  

2.1 Insats Utveckla arbetssätt och samverkan med arbetsförlagt lärande inom 
yrkesutbildningar där språklig och kulturell kompetens hos anställda, 
elever och studenter ses över och tas till vara för att säkerställa service, 
vård och omsorg på minoritetsspråken. 

Förväntat 
resultat 

Berörda verksamheter har en kompetensförsörjning som tillvaratar 
kunskaper i och om minoritetsspråken och om minoriteternas historia 
och kultur. 

Ansvar Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden med ansvar 
för äldreomsorg och hälso- och sjukvård, utbildningsnämnden.  

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 
om det har gett effekt. 

 

2.2 Insats Rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens inom 
minoritetsspråken och de nationella minoriteterna. 

Förväntat 
resultat 

Det finns personal med språklig och kulturell kompetens inom 
minoritetsspråken och de nationella minoriteterna som motsvarar 
efterfrågan. 

Ansvar Nämnden med ansvar för äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 

har gett effekt. 

 
Delmål 3 – Göteborgs Stad uppmärksammar och arbetar för 
att stärka de nationella minoriteternas språk och kultur. 
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket uppmärksammas och stärks 
särskilt  
 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

4 §   I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 
och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt 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 (2018:1367). 

Nuläge: Kunskapen om de nationella minoriteternas språk och kultur är begränsad bland 
allmänheten i såväl Göteborg som i Sverige i stort. Exempelvis visar en Novus-
undersökning som genomfördes våren 2018, på beställning av utbildningsradion, att 
allmänhetens kännedom om de nationella minoriteterna är mycket låg. Bland totalt 1 085 
personer i åldrarna 18–79 år, ett så kallat representativt utsnitt av befolkningen, saknar 31 
procent kunskap om vad en nationell minoritet är och 95 procent vet inte vilka de fem 
minoritetsspråken är. Låg kunskap kännetecknar även den undersökning som Romano 
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Center i Väst genomförde under hösten 20184 gällande göteborgarnas kunskaper om de 
nationella minoriteterna och framförallt den nationella minoriteten romer. Totalt deltog 
600 göteborgare i åldrarna 16–65 år i undersökningen. 39 procent i åldersgruppen 16–25 
år har aldrig hört talas om romer. Stadens verksamheter har ett stort ansvar för att 
uppmärksamma och stärka de nationella minoriteternas språk och kultur samt kunskaper 
om nationella minoriteternas historia, språk och kultur hos majoritetsbefolkningen. 
Arbetet inkluderar kunskap om att det finns många olika grupper också inom en nationell 
minoritet med varierande kultur, religion och språk. 

Kulturen och föreningslivet har en stor påverkanskraft för att höja kunskapsnivån på bred 
front. Stadens kulturinstitutioner och föreningsstöd behöver utöka utbudet och stödet 
inom sina ansvarsområden för att nationella minoriteterna och minoritetsspråk ska lyftas 
fram. Det krävs en utveckling av det uppsökande arbetet för att nå fler personer bland de 
nationella minoriteterna i Göteborg. Men det är inte enbart kulturens roll att höja 
kunskapsnivån. Det krävs utbildningssatsningar, framförallt bland barn och ungdomar. 
Staden har en funktion med romska brobyggare i några av grundskolorna, som fungerar 
som en länk mellan elever, familjer och offentlig verksamhet. I läroplanen för 
grundskolan står att alla elever ska lära sig om minoriteternas historia och kultur i skolan 
och elever tillhörandes någon av de nationella minoriteterna har rätt till 
modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Skolan har stor betydelse för de nationella 
minoritetsspråkens - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - fortlevnad och 
utveckling. Minoritetsspråken ska bestå som levande språk. Skolinspektionen 
konstaterade 2019 i sin tematiska tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i 
nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7–95, att Göteborg Stad inte uppfyller 
författningarnas krav avseende flera punkter. Bristerna handlar om att det saknas 
information till vårdnadshavare om de utökade rättigheterna, att rektorer inte fattar beslut 
om elevers modersmålsundervisning och grundskoleförvaltningen inte erbjuder och 
anordnar undervisning i nationella minoritetsspråk inom ramen för språkval. Stadens 
skolor behöver fortsatt stärka sitt arbete inom detta område. 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. 
Göteborgs förskolor behöver efterleva detta ansvar.  

Stadens skyldighet att uppmärksamma och stärka de nationella minoriteternas kultur och 
språk och principen om icke-diskriminering aktualiseras också i frågor som rör 
omhändertagande av barn i enlighet med lagen om vård av unga (LVU) och verksamheter 
som bedrivs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det 
förekommer i Sverige att barn placeras i familjehem utan att deras språkliga och 
kulturella rättigheter säkerställs. Detta framhålls både av företrädare för nationella 
minoriteter i Utredningen om en stärkt minoritetspolitik6, i Europarådets granskning av 

 
4 Romano center i Västs attitydundersökning om romer i Göteborg 2018, Göteborgs Stad, diarienummer 
N043-0105/20 
5 Skolinspektionens granskningsrapport Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i 
årskurserna 7-9: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Fordjupat-tema-i-tillsyn/ratten-till-modersmalsundervisning-i-
nationella-minoritetssprak-i-arskurserna-7-9/  
6 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60): https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/ 
 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Fordjupat-tema-i-tillsyn/ratten-till-modersmalsundervisning-i-nationella-minoritetssprak-i-arskurserna-7-9/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Fordjupat-tema-i-tillsyn/ratten-till-modersmalsundervisning-i-nationella-minoritetssprak-i-arskurserna-7-9/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Fordjupat-tema-i-tillsyn/ratten-till-modersmalsundervisning-i-nationella-minoritetssprak-i-arskurserna-7-9/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
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Sveriges arbete med nationella minoritetsfrågor7 samt av romska organisationer inom 
ramen för Socialstyrelsens arbete med romsk inkludering8. Det har även framförts av 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.  
 

Insatser delmål 3  

3.1 Insats Varje år ska nationella minoriteternas högtidsdagar firas och former för 
firande ska ske i samråd med respektive minoritet. De nationella 
minoriteternas kulturer ska också framhävas genom kulturprogrammet. 

Förväntat 
resultat 

Genom offentligt firande av högtidsdagarna uppmärksammas och 
synliggörs de nationella minoriteternas kultur och historia. 

Ansvar Kulturnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 

har gett effekt. 
 

3.2 Insats Stadsbiblioteket och dess filialer samt skolbiblioteken ska förstärka och 
tillgängliggöra sitt utbud av litteratur, tidskrifter och annan media om 
nationella minoriteterna och på de nationella minoritetsspråken. Utbudet 
ska även riktas och tillgängliggöras till barn i förskoleålder. Arbetet 
inbegriper att se till lånefrekvens och efterfrågan för att utbud och 
tillgänglighet ska kunna följas upp. 

Förväntat 
resultat 

Det finns ett förstärkt och tillgängligt utbud om nationella minoriteter 
och på minoritetsspråken som bidrar till att synliggöra och öka 
kunskapen om nationella minoriteters historia, kultur och språk. Det 
bidrar också till att tillgängliggöra litteratur och annan media till de vars 
modersmål är de nationella minoritetsspråken. 

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden, 
utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp det egna arbetet och 
om det har gett effekt. 

 

3.3 Insats Verksamheten brobyggarna ska utvecklas till att omfatta fler skolor och 
Romano Center i Västs roll och kunskap ska användas. Arbetet 
inkluderar kunskap om att det finns många olika romska grupper med 
varierande kultur, religion och språk. 

Förväntat 
resultat 

Barn och unga som identifierar sig som rom stärks i sin kulturella 
identitet och de professionella inom grundskolan ökar sina kunskaper i 
minoritetsfrågor och möjliggör att barn och elever får en ökad kunskap 
om nationella minoriteters kultur, språk och historia. 

Ansvar Grundskolenämnden, nämnden för konsument och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 

har gett effekt. 
 

 
7 Europarådets granskning av Sveriges genomförande av ramkonventionen om skydd för nationella 
minoriteter: https://www.sametinget.se/2167  
8 I bemötandet tar framtiden form: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-3-3.pdf  

https://www.sametinget.se/2167
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-3-3.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-3-3.pdf
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3.4 Insats Grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning på gymnasial nivå ska 
arbeta för och tydliggöra möjligheten till val av undervisning i ett eller 
flera nationella minoritetsspråk och dess varieteter. Ansvaret inbegriper 
att informera om, erbjuda, besluta om samt anordna 
modersmålsundervisning. Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i 
så stor utsträckning som möjligt ske inom elevens ordinarie skoldag. 
Förskolor ska anpassa arbetsformer, aktiviteter och material till barnens 
behov på ett sätt som stödjer barnen i språkutvecklingen av deras 
nationella minoritetsspråk. 

Förväntat 
resultat 

Barn, elever och studerande tillhörandes de nationella minoriteterna 
stimuleras i sin språkutveckling och uppmuntras att läsa sitt nationella 
minoritetsspråk som modersmål och som språkval. Elever och 
studerande som läser sitt nationella minoritetsspråk ökar.  

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, utbildningsnämnden 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 
har gett effekt. 

 

3.5 Insats Kunskapshöjande insatser för chefer och medarbetare inom 
socialtjänsten ska genomföras. Socialstyrelsens utbildningsmaterial till 
stöd för socialtjänsten I bemötandet tar framtiden form ska användas. 
Gemensamma riktlinjer och rutiner för arbetet ska tas fram. Prioriterade 
grupper är romska barn och unga. Barns bästa ska alltid komma först. 

Förväntat 
resultat 

Berörd personal har den kunskap som krävs för att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter och personer tillhörande de 
nationella minoriteterna får sina rättigheter tillgodosedda.  

Ansvar Nämnden med ansvar för funktionshinder, nämnden med ansvar för 
individ- och familjeomsorg. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd följer upp arbetet och om det 
har gett effekt. 

 
Delmål 4 – Göteborgs Stad har systematiska och utvecklade 
former för samråd som ger inflytande i beslutsprocessen. 
Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i 
frågor som berör dem stärks särskilt  
 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

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. 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). 
 
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). 
 

Nuläge: Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella minoriteterna, 
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Göteborgs Stads 
sverigefinska råd är forum för strategiskt samråd och rådgivande instanser för kommunen. 
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Minoriteterna understryker, i enlighet med minoritetslagen, att de önskar samråda i ett så 
tidigt skede som möjligt i Göteborgs Stads beslutsprocess. Detta måste staden säkerställa. 
Utöver Göteborgs Stads befintliga råd behöver stadens verksamheter utveckla former för 
dialog tillsammans med de nationella minoriteterna kring olika frågor som berör 
respektive verksamhet. För att kunna bedriva en bra verksamhet krävs dialog med de 
nationella minoriteterna för att kunna möta deras rättigheter och olika behov. De 
nationella minoriteternas historia och sociala situation i Sverige samt deras kultur och 
språk har sett olika ut och ser fortfarande olika ut både inom och mellan de olika 
minoritetsgrupperna. Stadens verksamheter behöver därför bli bättre på att bygga tidiga 
kontakter med minoriteterna och nyttja den kompetens som finns hos nationella 
minoriteterna genom exempelvis lokala organisationer, församlingar och ideella 
föreningar, för att få kunskap och råd om lämpliga sätt att genomföra insatser. Det tycks 
särskilt svårt att etablera kontakt med företrädare för barn och unga från de nationella 
minoriteterna. Staden behöver arbeta aktivt gentemot och tillsammans med yngre 
målgrupper inom de nationella minoriteterna, men utifrån en minoritetssensibilitet vilket 
innebär att staden arbetar uppsökande utan att verka utpekande. Det är principen om 
självidentifikation som gäller. 
 

Insatser delmål 4  

4.1 Insats Staden ska behålla och utveckla nuvarande former för samråd genom 
Göteborgs Stads råd för de nationella minoriteterna. Dialog och samråd 
med unga tillhörandes nationella minoriteterna ska stärkas. 

Förväntat 
resultat 

Genom återkommande och strukturerad dialog med de nationella 
minoriteterna ska deras synpunkter och behov beaktas och synas i 
myndighetens beslutsfattande. Barns och ungas möjligheter till 
inflytande har stärkts genom att staden har anpassat formerna för dialog 
och samråd till deras förutsättningar. 

Ansvar Kommunstyrelsen, nämnden för konsument- och medborgarservice. 
Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp arbetet 

och om det har gett effekt.  
 

4.2 Insats Stadens verksamheter ska inhämta synpunkter från de olika nationella 
minoritetsråden vid införande av förändringar som bedöms ha en 
påverkan på någon eller flera nationella minoritetsgrupper. 

Förväntat 
resultat 

De nationella minoriteternas synpunkter och behov har synliggjorts och 
beaktats inför beslut om förändringar som har påverkat dem.  

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, kommunstyrelsen, 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, utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp arbetet 
och om det har gett effekt.  
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Delmål 5 – Göteborgs Stad förebygger och motverkar 
diskriminering och fördomar på grund av tillhörighet till 
nationell minoritet 
 

Diskrimineringslagen (2016:828) 

I Diskrimineringslagen 3 kap. 1 § står att aktiva åtgärder är ett förebyggande och 
främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt 
verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Lag (2016:828).  
 

Nuläge: Bristande kunskap om och förståelse för de nationella minoriteternas kultur och 
historia inom Göteborgs Stads verksamheter riskerar att leda till ett sämre bemötande av 
personer som tillhör de nationella minoriteterna. Detta visar bland annat utredningen om 
en stärkt minoritetspolitik9 och Socialstyrelsens kartläggning av behovet av kunskap om 
den stärkta minoritetslagstiftningen10. Inom stadens verksamheter kan exempelvis 
bristande förståelse och respekt för de nationella minoriteternas seder och bruk vara en 
källa till otrygghet för äldre tillhörande nationella minoriteter. Det kan handla om brister i 
beaktandet av den kulturella identiteten exempelvis i samband med omhändertagandet av 
barn. Det handlar också om fördomar och intolerans i mötet med stadens verksamheter 
och en högre grad av otrygghet i det offentliga rummet. Representanter från 
minoriteterna, genom bland annat Göteborgs Stads gemensamma samråd för de nationella 
minoriteterna och Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, har fört fram 
att personal inom staden behöver bättre kunskap om hur det historiska förtryck som vissa 
av de nationella minoriteterna har utsatts för fortsätter att påverka dessa gruppers 
livssituation och förtroende för offentliga aktörer. Flera nationella minoriteter är 
fortfarande idag utsatta för såväl strukturell diskriminering som antiziganism, 
antisemitism, rasism mot samer, hot och hatbrott11. Göteborgs Stads plan för stärkta 
insatser mot rasism 2020–202312 omnämner att erfarenheter av ett dåligt bemötande i 
kontakter med det offentliga kan leda till att personer tillhörande nationella minoriteter 
inte söker sig till stadens verksamheter på grund av rädsla och obehag. Staden behöver 
aktivt arbeta normmedvetet med kunskapshöjande, främjande och förebyggande insatser 
för att säkerställa verksamheter som inte diskriminerar, varken direkt eller indirekt. 

 

 

 

 

 
9 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60): https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/  
10 Behovet av kunskap om den stärkta minoritetslagen: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf#page=1  
11 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport (2019:13) Hatbrott 2018: 
https://www.bra.se/download/18.bbb8316de12eace227048/1572445547417/2019_13_Hatbrott%20_2018.pdf  

12 Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023, KF 2020-02-20 § 15 0362/18 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201760/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-9.pdf#page=1
https://www.bra.se/download/18.bbb8316de12eace227048/1572445547417/2019_13_Hatbrott%20_2018.pdf


 

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 19 (19) 
   
   

Insatser delmål 5  

5.1 Insats Ett förebyggande och främjande arbete för att motverka fördomar, 
negativt bemötande, diskriminering, hat, hot och våld, på grund av 
tillhörighet till nationell minoritet ska integreras i verksamheternas 
arbete med mänskliga rättigheter/värdegrunds- och 
demokratiarbete/aktiva åtgärder utifrån principen om icke-
diskriminering. Hur olika diskrimineringsgrunder och andra 
livsförhållanden samverkar bör beaktas, exempelvis unga samer, romska 
kvinnor, hbtq-personer med nationell minoritetstillhörighet. Arbetet ska 
bedrivas normmedvetet.  

Förväntat 
resultat 

Stadens verksamheter arbetar systematiskt med principen om icke-
diskriminering där nationell minoritetstillhörighet utgör en integrerad 
faktor. Personer tillhörande någon av de nationella minoriteterna ska 
inte erfara diskriminering eller dåligt bemötande i kontakt med staden.  

Ansvar Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrott- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, 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, utbildningsnämnden. 

Uppföljning Varje förvaltning inom ansvarig nämnd eller styrelse följer upp arbetet 
och om det har gett effekt. 
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