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Verksamhetsplan och budget 2018 

1. Bakgrund 

Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan 

2015. Det betyder att sverigefinnar i kommunen har särskilda rättigheter, utöver 

det grundskydd som lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724) ger i landet. Kommunen tillåter användningen av det finska språket i 

offentliga ärenden med kommunen, stödjer den sverigefinska kulturen och 

främjar den sverigefinska minoritetens ställning som en naturlig del av det svenska 

samhället. 

En årlig verksamhetsplan och budget för finskt förvaltningsområde ska 

genomföras. Planen diskuteras i samarbete med minoritetens representanter och 

beslutas av kommunstyrelsen. 

Den svenska minoritetslagen (2009:724) och den omfattande kartläggningen av de 

sverigefinska kommuninvånarnas behov och önskemål från 2016 ligger till grund 

för 2018 års verksamhetsplan. De prioriterade satsningarna utgår från de 

önskemål och synpunkter som minoritetsrepresentanterna i samrådsgruppen samt 

kommunens interna samverkansgrupp för finskt förvaltningsområde framfört. 

Verksamhetsplanen inklusive budget har behandlats på finska samrådsgruppens 

möte 2017-11-28 och på den interna samverkansgruppens möte 2017-12-12.  

 

2. Övergripande målsättning 

Kommunen fortsätter att utveckla arbetet med finskt förvaltningsområde för att 

tillgodose de sverigefinska kommuninvånarnas rättigheter. Arbetet bör vara 

planmässigt och långsiktigt. Målsättningen för arbetet med finskt 

förvaltningsområde är att nationella minoriteter och minoritetsrättigheter blir en 

naturlig del av kommunens arbete. 
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3. Prioriterade satsningar 2018 

Då arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde är relativt 

nytt, är informationsinsatser viktiga även i 2018. Genom att informera vill 

kommunen öka sverigefinnarnas kunskap om sina rättigheter och öka 

kommunanställdas kunskap om minoritetslagen. Under 2017 har kommunen gjort 

en särskild satsning på att revitalisera och trygga det finska språkets framtid 

genom kompetensutveckling hos finsktalande medarbetare. Under 2018 kommer 

Mariestads kommun att satsa på att öka kännedom av minoritetslagens innehåll 

bland kommunanställda, representanter för nationella minoriteter och bland 

allmänheten.  

Kommunen kommer att utveckla och förbättra finska aktiviteter i förskola och 

äldreomsorg under 2018. Rekrytering av medarbetare som behärskar det finska 

språket är viktigt för att kunna ge bättre service på minoritetsspråket i de 

verksamheter där behov finns. Kommunen tar fram nya idéer och provar nya 

arbetssätt, såsom digitala verktyg, inom utbildning, vård och omsorg. 

Rätten till egen kultur och eget språk är en mänsklig rättighet. Följaktligen 

kommer statsbidraget används för att stödja den sverigefinska kulturen och det 

finska språket. Kommunen ska arrangera olika finlandsinspirerade 

kulturevenemang såsom konserter, filmer och utställningar för olika åldersgrupper 

under 2018. Kulturarbete är viktigt även för att synliggöra minoritetsgruppen, 

förstärka den sverigefinska identiteten och främja statusen för minoritetsspråk och 

kultur som en berikande del av det svenska samhället. 

3.1. Förskola 

Finsktalande barn i Mariestad har utökad rätt till förskola som bedrivs helt eller 

delvis på finska enligt artikel 17 i minoritetslagen (2009:724). 

Hösten 2017 startades en finskspråkig förskoleverksamhet på Österåsens förskola 

i Mariestad. Enligt Statistiska centralbyråns siffror från 2015 finns det ett 

hundratal barn vars vårdnadshavare potentiellt kunde vara intresserade av att 

deras barn kom i kontakt med finska i förskolan. För närvarande finns det åtta 

barn i kommunen som får förskoleaktiviteter på finska en gång i veckan. Antalet 

barn i gruppen kan ökas om efterfrågan på finskspråkig verksamhet blir större. 

Under det pågående året har den finska gruppen fått undervisning på finska vid 

särskilda tidpunkter. Verksamheten ska fortsätta även i 2018 och ta en del av 

statsbidraget. Statsbidraget kommer ytterligare att används till nytt 

förskolematerial såsom finska barnböcker eller digitala verktyg. Kommunen 

planerar även ett finlandsinspirerat kulturevenemang för småbarn i Österåsens 
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förskola. Under året 2018 kommer kommunen fortsätta att informera om rätten 

till finskspråkig verksamhet i förskolan.  

3.2. Äldreomsorg 

Det finns behov av äldreomsorg på finska i Mariestads kommun till följd av en 

åldrande finsktalande befolkning. Det är viktigt att rekrytera personal inom 

äldreomsorgen som behärskar det finska språket. Kommunens mål är att stödja 

den sverigefinska individen och identiteten inom vård och omsorg både språkligt 

och kulturellt. Detta kan göras genom att rekrytera och koordinera finsktalande 

personal till den som berörs och erbjuda finsk litteratur, TV, musik, högtider och 

andra aktiviteter till de äldre.  

Under 2018 ska kommunen prova en finsk digitaltjänst för rehabilitering och 

rekreation i äldreomsorgen som kan även används av vårdpersonal som inte kan 

det finska språket. Kommunen ska även utreda möjligheten att ordna en 

studiecirkel på finska.  

3.3. Språk och kultur 

Målet för kommunens kulturarbete är att stärka den sverigefinska minoritetens 

identitet och kultur. Det är även viktigt att synliggöra den sverigefinska 

minoriteten i kommunen för att förhindra marginalisering och fördomar. Det 

finska språket och sverigefinska kulturen ska framhävas i kommunen på ett 

positivt och modernt sätt. 

Under 2018 planerar kommunen att arrangera kulturevenemang som passar 

målgruppen i Mariestad. Arrangemangen kan ske i samarbete med föreningarna 

och andra aktörer såsom Fin i Väst ungdoms minoritetssatsning. Hittills planerat 

är att uppmärksamma sverigefinnarnas dag samt det finska språkets dag och 

arrangera en konsert för unga vuxna. 

Exempel på planerade aktiviteter och evenemang under året är att få finska filmer 

på biografen i Mariestad, öka utbjudet av finska böcker på biblioteket, 

kulturevenemang för barn i förskola och för äldre inom äldreomsorg, musik, 

konst och dans evenemang för olika åldersgrupper. Kommunen ska även utreda 

om möjligheten att införa en finlandsinspirerad utställning till Vadsbo muséet.  

3.4. Övergripande information och finskspråkig service 

Arbetet med att informera om finskt förvaltningsområde externt till 

kommuninvånarna och internt till de kommunanställda fortsätter under 2018. 

Informationen om minoritetsrättigheter och finskt förvaltningsområdet ska 

annonseras via papperstidningar och på kommunens hemsida. Nya 
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informationskanaler ska utnyttjas såsom ett elektroniskt nyhetsbrev och 

användning av sociala medier. Även delar av befintliga tryckta material ska 

översättas på finska. 

Som en del av det interna informationsarbetet läggs information om finskt 

förvaltningsområde ut på Navet, kommunens intranät. Chefer uppmanas 

informera om finskt förvaltningsområde i sina verksamheter och samordnaren 

kommer att informera om förvaltningsområdet på olika möten och evenemang.  

För att kommunen ska kunna följa minoritetslagens krav om service på finska, är 

det viktigt att rekrytera finsktalande personal inom utbildning, vård och omsorg. 

Det är tillrådligt även att utnyttja och utveckla de nuvarande medarbetares 

kompetens genom att koordinera finsktalande personal med den som berörs.  

4. Inflytande, delaktighet och samråd 

Enligt 5 § minoritetslagen ska förvaltningsmyndigheterna ge de nationella 

minoriteterna inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt 

samråda med representanter för minoriteterna. Minoriteter bör även ges möjlighet 

att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser avsatta för 

minoritetspolitiska åtgärder. Mariestads kommun har skyldighet att samråda med 

den sverigefinska minoriteten och ge dem inflytande i frågor som berör dem. 

Den finska samrådsgruppen ska träffas minst fyra gånger under 2018 för att 

diskutera användningen av statsbidraget och andra frågor som berör 

förvaltningsområdet. Både kommunen och föreningsmedlemmar kommer att 

försöka rekrytera nya yngre medlemmar för samrådsgruppen för att utöva 

ungdomsinflytande. Även föräldrar till småbarn i förskoleåldern ska rekryteras 

med i samrådsgruppen för att representera kommunens finsktalande barn.  

I slutet av 2018 kommer det ordnas ett öppet samråd som riktar sig till alla 

intresserade kommuninvånare för att ge en chans för alla intresserade att ställa 

frågor och ge synpunkter till kommunen.  

4.1. Samordning 

Samordnarens tjänst är på 50 procent. I övrigt sker inga ändringar i samordnarens 

uppdrag. 
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4.2. Uppföljning 

Verksamhetsplanen och budgeten följs upp på den finska samrådsgruppens 

möten. Kommunen redovisar även statsbidragets användning årligen till 

Länsstyrelsen i Stockholms län. 

5. Budget 2018 

Som medlem i finskt förvaltningsområde får Mariestads kommun årligen ett 

statsbidrag på 660 000 kronor. Statsbidraget ska användas till de merkostnader 

som minoritetslagen föranleder för att stödja finska språk och kultur. 

Område Summa (kr) 

Förskola 100 000 

Äldreomsorg 100 000 

Språk och kultur 130 000 

 

Information, finskspråkig service 

och samråd 

80 000 

Samordning 250 000 

Total 660 000  

 

Veera Säisä 

Samordnare finskt förvaltningsområde 

2017-12-18 


