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Riktlinjer för samrådsgruppen för insatser för den finska 
minoriteten 
 
Antagen av Kommunstyrelsen 2019-06-03, § 243 
 
Sammanfattning 
I Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5 § regleras 
förvaltningsmyndigheternas skyldighet att ge de nationella minoriteterna möjlighet 
till inflytande i frågor som berör dem, och att så långt det är möjligt samråda om 
dessa frågor med representanter för de nationella minoriteterna. 
 
För att uppfylla de krav som ställs på kommunen enligt minoritetslagen ska 
strukturella samråd hållas systematiskt och regelbundet med alla de nationella 
minoriteterna. I Finspång kan samrådet med den finska minoriteten ligga till grund 
för beslut om vilka insatser som bör genomföras särskilt för den finska 
minoritetsgruppen.  
 
Bakgrund 
Efter ansökan och genom beslut av regeringen ingår Finspångs kommun sedan den 
1 februari 2013 i förvaltningsområde för finska. Att vara förvaltningsområde 
innebär rätt för sverigefinnar att använda finska i sina kontakter med kommunens 
myndigheter, om de så önskar. De har också rätt att begära förskoleverksamhet och 
äldreomsorg som helt eller till en väsentlig del är finskspråkig. Kommuner som blir 
förvaltningsområden erhåller statsbidrag och ges därmed ökade förutsättningar att 
leva upp till lagens krav. 
 
Statsbidraget är i första hand avsett för kostnader som är att betrakta som 
merkostnader i det kommunala uppdraget på grund av de åtaganden som följer i 
och med att kommunen är finskt förvaltningsområde. 

 
Samråd genom en strukturerad dialog 
Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i 
syfte att beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. De 
nationella minoriteternas ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Det 
uttalas i lagen bland annat att möjligheterna ska vara reella, att synpunkter ska 
beaktas i beslutsfattandet och att både organisationer och enskilda omfattas av 
rätten till inflytande och delaktighet.  
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Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret 
för de minoritetspolitiska målen. Det är till Länsstyrelsen i Stockholm som 
Finspångs kommun årligen inlämnar verksamhetsbeskrivning och 
budgetuppföljning. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för samråd som ska beslutas av 
kommunstyrelsen. Nedan beskrivs förvaltningens förslag till riktlinjer och dess 
betydelse. 
 
Gruppens sammansättning och format 
Minoritetsrepresentanterna för den finska minoriteten hämtas ur den sverigefinska 
minoriteten i Finspång.  De ska ha särskild kännedom om minoritetens behov och 
önskemål utifrån minoritetslagen. På två möten per år deltar även  
politiker och tjänstemän med särskild kunskap om pedagogisk verksamhet, 
äldreomsorg och kultur. 
Samrådsgruppen ska: 
• få inflytande i frågor som berör dem och samråd ska förekomma i samband 

med frågor som berör minoriteterna 
• verka för att gruppen ska vara representativ avseende både kön och ålder  
• medverka vid strukturerade och regelbundna samrådsmöten fyra gånger per år 

varav en med kommunens politiker och chefer på plats, närvaro på dessa 
möten ska prioriteras 

• en gång per år verka i ett öppet informationsmöte där även kommunens 
politiker och berörda chefer deltar, närvaro på dessa möten ska prioriteras 

• lokalisera unga och unga vuxna representanter till samrådsgruppen i syftet att 
skapa bredare åldersdemokrati, och för att få höra även de yngre sverigefinnars 
önskan och behov  

• vid samrådsgruppens möten ska minnesanteckningar föras 
• kallelse till möten skall utsändas en vecka före utsatt sammanträdestid. 

Samrådsgruppens uppdrag 

Samrådsgruppen uppdrag är att identifiera och initiera åtgärder för att intentionerna 
med reglerna om förvaltningsområde i lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk uppfylls. 
 
Samrådsgruppens uppgift eller rättighet är att: 
• bistå vid revidering av handlingsplan 
• ha förslagsrätt 
• bevaka sverigefinnarnas intressen i frågor inom arbetet med finskt 

förvaltningsområde 
• ha möjlighet att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser 

avsatta för minoritetspolitiska åtgärder 



• verka för att informationen som representanterna från föreningar får under 
samråd sprids till deras medlemmar. 
 

Uppföljning 

Samrådsgruppen skall årligen följa upp och rapportera arbetet till kommunstyrelsen. 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret 
för de minoritetspolitiska målen. Finspångs kommun ska årligen inlämna 
verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm. 
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