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Bakgrund till 
uppdraget och 
frågeställningar1



PwC

Oxelösunds kommun har efterfrågat en utredning kring kommunens uppdrag 
inom finskt förvaltningsområde enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Kommunen önskar få en objektiv bild av vilka krav lagen 
ställer upp, om kommunen idag möter upp till lagstiftningens krav eller vilka 
åtgärder som krävs för att möta lagstiftningskrav.

Kommunen har efterfrågat en utredning som omfattar följande frågeställningar:
• Vad säger lagen och vilka förväntningar finns på kommunen?
• Uppfyller kommunen lagens krav idag och om inte, vad behöver göras 

mer/bättre?
• Hur gör andra jämförbara kommuner (omvärldsbevakning)?

Med detta som utgångspunkt har PwC genomfört uppdraget i två delar. Denna 
del består av en genomlysning av finskt förvaltningsområde, vilket inkluderade 
en jämförelse och analys mellan lagstiftningens krav och de åtgärder och 
insatser som kommunen genomför idag. 

Den andra delen består av en omvärldsbevakning där PwC tillsammans med 
Oxelösunds kommun identifierat sex jämförbara kommuner. Syftet med 
omvärldsanalys är att sätta Oxelösunds arbete inom det finska 
förvaltningsområdet i perspektiv. 

Bakgrund till uppdraget
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Kartläggning2
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Metod
I projektet har intervju genomförts med kommunens samordnare på området 
kring vilka åtgärder och insatser som genomförs på området idag. Vidare har vi 
genom insamling av dokumentation i form av riktlinjer, beslut och andra relevanta 
styrdokument kartlagt kommunens arbetssätt. Utifrån detta har vi katalogiserat 
lagstiftningens krav på området med hjälp av praxis och förarbeten. Därefter har 
jämförelse och analys genomförts mellan lagstiftningens krav åtgärder och 
insatser som kommunen genomför idag. 
Lagstiftning
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i 
kraft. Några år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes 
en utredning om hur lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att ge skydd för de 
nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Metod för kartläggning
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Mål & riktlinjer

Skyldighet att anta
mål och riktlinjer



PwC

Mål och riktlinjer
Lagkrav
Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet 
kan skapa en ökad medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till 
samtliga kommuner att de berörs av lagstiftningen. 

Enbart själva arbetet med att ta fram målen och riktlinjerna kan antas leda till 
processer som ökar medvetenheten om minoritetspolitiken bland tjänstepersoner 
och politiker, exempelvis genom att olika förvaltningar involveras i att ta fram 
styrdokument. Kommuner och regioner bör i första hand sträva efter att integrera 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i andra styrdokument om till 
exempel mänskliga rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, 
barnkonventionen etc. exempelvis i handlingsplaner.

En sådan integrering kan bidra till en förståelse för att de nationella 
minoriteternas rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Ett annat sätt 
att anta minoritetspolitiska mål och riktlinjer kan vara att integrera dem i 
kommunens ordinarie styrdokument, exempelvis verksamhetsplaner eller 
strategiska planer.

Vad säger lagen om mål och 
riktlinjer?
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Bedömning
Kommunen har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, fattat 
beslut om att ansöka hos regeringen om att Oxelösund kommun ska anslutas till 
finskt förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som 
finns i minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig 
till det finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla 
lagen har beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen 
mellan 2015-2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019-2021. 
Besluten är fattade av koncernledningen, som bland annat består av kommun- 
och förvaltningschefer.  Utöver handlingsplanen finns målformulering 
"Oxelösunds kommun arbetar för att tillgodose sverigefinnarnas och de övriga 
nationella minoriteternas rättigheter" i kommunstyrelsens måldokument. 

Handlingsplanen kan inte enligt vår bedömning anses vara beslutad på rätt nivå. 
En handlingsplan för en nämnds arbete inom minoritetslagens krav bör anses 
vara ett ärende som rör mål, inriktning, omfattning och kvalitet, vilket är ett 
ärende som åtminstone behöver fattas på nämndnivå vilket följer av 6:38 KL. Det 
är nämligen kommunens som helhet som är skyldig att uppfylla lagen om 
nationella minoriteter och när vi sammankopplat detta med det kommunala 
ansvarssystemet så åligger det respektive nämnd att säkerställa att lagar och 
regler i verksamheten efterlevs (6:6 KL). Av den anledningen kan också krävas 
att respektive nämnd antar riktlinje/handlingsplan.

Det är således kommunens nämnder inklusive styrelsen som är ansvariga för att 
uppfylla minoritetslagens krav inom sitt verksamhetsområde. Vissa delar av 
minoritetslagen är övergripande och samtliga nämnder har därför ett ansvar för 
att skyldigheter uppfylls inom ramen för sitt verksamhetsansvar. En enskild 
tjänsteperson är således inte ansvarig för att kraven i lagen ska uppfyllas. 
Tanken är att kommunens aktiviteter för att uppfylla lagens krav ska genomföras 
med stöd av statsbidrag.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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När det gäller ett kommunövergripande styrdokument på området så ska sägas 
att det i  kommunstyrelsens reglemente inte finns något särskilt uppdrag kopplat 
till finskt förvaltningsområde vilket således innebär att beslutandet av sådant 
dokument för det minoritetspolitiska arbetet åligger fullmäktige. En väg fram 
skulle kunna vara att uppdatera kommunstyrelsens reglemente och därigenom 
ge kommunstyrelsen i uppgift att ta fram övergripande riktlinjer på området och i 
övrigt säkerställa uppsikt över övriga nämnders arbete på området.

I detta ligger även att övriga nämnders reglementen behöver uppdateras för att 
säkerställa varje nämnds minoritetspolitiska arbetet i verksamheten. På så sätt 
blir även tydligt att respektive nämnd svarar mot fullmäktige för fullgörandet av 
uppgifterna. Därefter bör berörda nämnder efter behov själva besluta om riktlinjer 
för hur nämnden ska uppfylla lagen krav i sin verksamhet. På så sätt kan en 
medvetenhet och tydlighet kring lagen krav skapas i alla kommunens 
verksamheter.

Av intervjuerna framgår att det varit svårt att verkställa aktiviteterna i nuvarande 
handlingsplan och fattade beslut. Samordnaren har försökt arbeta med att sprida 
kunskap internt i organisationen genom anordnande av utbildningar, information 
för nyanställda, utdelning av information, för att medvetandegöra kommunens 
skyldigheter enligt minoritetslagen och få igång samarbeten. På grund av 
chefs-/personalbyten, tidsbrist, pandemin och brist på kunskap har det varit svårt 
att nå ut till organisationen, fånga intresset och genomföra handlingsplanen.
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Bedömning (forts)
Vi anser att detta också är en effekt av det inte blivit tydligt för respektive nämnd, 
och dess förvaltning, att uppfyllande av lagen är en del av det 
verksamhetsansvar som ska prövas årligen. Det vill säga att nämnderna som en 
del av sin verksamhet är förpliktigade att säkerställa att lagen efterföljs i sin 
verksamhet. 

Genom att beslutet om handlingsplanen istället tas av kommunfullmäktige eller 
av kommunstyrelsen på delegation ökar också medvetenheten och tydligheten 
om vilket ansvar kommunens nämnder har att uppfylla kraven som ställs i lagen.
 
Vi bedömer därför att kommunen i dagsläget inte uppfyller kraven i 
minoritetslagen. Nyssnämnda mot bakgrund av att:

• Handlingsplanen / styrdokumentet är taget på fel beslutsnivå och detta har 
bidragit till att det finns en otydlighet för respektive nämnds ansvar på 
området. 

• Det saknas övergripande politisk styrning över att möta lagens krav i 
respektive nämnd. Vi anser att reglementena behöver uppdateras för att 
tydliggöra nämndernas uppgifter. På så sätt skapas förutsättningar för att 
nämnderna, som en del i sitt verksamhetsansvar, behöver arbeta aktivt för 
att möta lagstiftningens krav. Nämndernas arbete på området blir således 
en tydligare del i den årliga ansvarsprövningen vilket säkerställer att 
området blir prioriterat. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Mål & riktlinjer

Information, service 
och samråd
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Rätten till information
Lagkrav
Lagen ställer krav på att kommunen informerar nationella minoriteter om deras 
rättigheter. Det är upp till kommunen hur de väljer att informera de nationella 
minoriteterna, men av förarbetena till lagen framgår att syftet med informationen 
är att individer som tillhör de nationella minoriteterna ska kunna ta tillvara sina 
rättigheter.  

Bedömning
Kommunen har information på hemsidan om de nationella minoriteternas 
rättigheter. Informationen är dock inte helt uppdaterad utifrån uppgift från intervju. 
Avsikten är även att information ska lämnas inom skolan och äldreomsorgen. 
Vidare har kommunen, i samarbete med länet, skapat en film som kommer att 
lanseras framledes. Den ska informera personal och allmänheten om de 
nationella minoriteternas rättigheter. Kommunen håller även samråd med de 
nationella minoriteterna som annonsering i gratistidning. Vidare används 
bibliotekets avdelningen för finska böcker och andra böcker på minoritetsspråk 
där det finns en separat anslagstavla som man kan sprida information om 
minoriteternas rättigheter.. Filmen som blir klar i slutet av året blir generell och 
ska väcka kunskap internt inom organisationen men även för kommuninvånare. 
Det är inte riktigt klart hur filmen kommer att spridas ännu men plan finns att den 
ska ligga på hemsidan framåt. Utifrån ovanstående bedömer vi att kommunen 
uppfyller informationskravet som minoritetslagen ställer utifrån sitt nuvarande 
arbete.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Främja inflytande genom samråd

Lagkrav
Av förarbetena till lagen framgår att förvaltningsmyndigheterna ska föra en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndigheternas beslutsfattande. Det bör därför i förväg 
vara klarlagt vilket beslutsorgan som ska hantera frågan. Det bör också finnas 
rutiner för hur deltagarna i samrådet får information om den process som följer 
på samrådet och hur fattade beslut följs upp. Hur samrådet närmare ska 
organiseras får bedömas från fall till fall utifrån de lokala och regionala 
förutsättningarna, samt utifrån det verksamhetsområde som samrådet gäller. 
I kravet på dialog ligger en skyldighet för myndigheter att sträva efter att skapa 
former för samråd som gynnar ett ömsesidigt, jämbördigt och förtroendefullt 
meningsutbyte. Kombinera brukarråd i enskilda frågor eller med enskilda grupper 
inom minoriteterna med öppna samråd, och därtill löpande samråd med en 
långsiktig representation, t.ex. av föreningsrepresentanter, för att bygga 
kontinuitet. 



PwC

Bedömning
Kommunen håller samråd fyra gånger per år med olika teman. Samråden är 
öppna och alla är välkomna och ingen anmälan behöver ske i förväg. Deltar gör 
samordnare, chef för finsk förvaltning, sverigefinnar (och ibland andra nationella 
minoriteter), samt berörd förvaltningschef och nämndordförande. Annonsering 
sker genom annonsering i sociala medier, information på bibliotekets 
anslagstavla samt genom utskick till olika föreningar.

Tanken är att synpunkterna från samråden ska användas i 
verksamhetsplaneringen. Minoriteterna deltog även vid framtagandet av 
handlingsplanen. Kommunen följer upp handlingsplanen och genom status på 
uppföljningen får minoriteterna ta del av vad som har hänt sedan sist genom 
samråden. 

Med ovan beskrivning av kommunens samrådsförfarande anser PwC att kraven 
på samråd uppfylls. Det saknas dock ett i förväg bestämt beslutsorgan som ska 
hantera frågorna. I samband att man framöver förtydligar att det är politiken och 
kommunen som helhet som har ansvar för mål- och riktlinjer och efterlevnaden 
av minoritetslagen, kommer även beslutsorgan för samråden med minoriteterna 
att behöva förtydligas.  

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i 
frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar

Lagkrav
Enligt 4 § andra stycket minoritetslagen ska det allmänna, i sin skyldighet att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, särskilt 
främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket.

Barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna kommer emellertid i dag 
inte till tals i tillräckligt stor utsträckning i frågor som berör dem. Myndigheterna 
behöver därför utforska nya vägar för att ge barn och unga som tillhör de 
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, vilket kan 
vara en utmaning. Det är också ett arbete som aldrig kan stanna av, eftersom det 
ständigt tillkommer nya barn och unga som behöver nås. Några kommuner har 
inlett samarbeten med skolan. Många tjänstepersoner har belyst vikten av att 
finnas där de unga finns – på fritidsgårdar, i idrottsföreningar och i kulturskolan. 
En del kommuner fångar upp unga genom modersmålsundervisningen. Många 
yngre kan börja intressera sig för frågor som språk, identitet och kultur i samband 
med att de blir föräldrar, och några ungdomsförbund har därför satt ihop ett 
bokpaket som delas ut till nyblivna föräldrar i många kommuner. Existerande 
forum för andra ungdomsfrågor kan också vara en ingång till att nå ungdomar 
som tillhör de nationella minoriteterna. 



PwC

Bedömning
I denna del har vi inte kunnat få en tydlig bild över hur kommunen arbetar just 
med barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd. Att det förekommer 
aktiviteter som har beröringspunkter till detta står klart, exempelvis framgår att 
arbetet med systematiska samråd med barn och unga påbörjades under våren 
2021 i samarbete med modersmålsläraren. Vidare framgår att planen är att 
fortsätta med anpassade samråd för barn och ungdomar. Om kommunen 
fortsätter att arbeta systematiskt på detta område så kommer lagens krav kunna 
uppfyllas.

Rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med 
kommunen

Lagkrav
Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med 
kommunala förvaltningsmyndigheter inom förvaltningsområdena. Det krävs dock 
att den enskilde är part eller ställföreträdare för part i ärendet. Rätten till skriftlig 
översättning i kontakter med förvaltningsmyndigheter inbegriper även beslut som 
myndigheter fattar under ett ärendes handläggning. Detta avser i första hand 
själva beslutet och beslutsmotivering. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning 
Kontakt på finska ges en dag i veckan via Kommuncenter. Kommunen har därtill 
en samordnare med tjänstgöringsgrad på 70 %. Information om möjligheten att 
kontakta kommunen på finska finns på kommunens hemsida. Flyer med 
information om finska på Kommuncenter finns framtagen och delas i ut i olika 
sammanhang. 

Kommunen har avtal med översättare för att kunna översätta längre texter och 
beslut samt underlag till finska. Samordnaren översätter kortare texter. 
Efterfrågan på översättning har emellertid inte varit så stor hittills. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kommunen uppfyller kraven i minoritetslagen 
i denna del.



Mål & riktlinjer

Skola och förskola
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Rätt att erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska

Lagkrav
Enligt skollagen ska en hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt 
minoritetslagen erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där 
hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive 
samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska 
tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola.

Av förarbetena till minoritetslagen framgår att det innebär att förskola på 
minoritetsspråket ska erbjudas i en omfattning som utgör en väsentlig del av 
utbildningen i förskolan, i vart fall för de barn vars anhöriga begär det och vars 
antal bedöms vara tillräckligt. Vad som är en ”väsentlig del” utvecklas inte 
närmare i språkstadgan. Men eftersom det övergripande syftet med stadgan är 
att skydda och främja minoritetsspråken, särskilt sådana som riskerar att dö ut, 
måste utgångspunkten vara att omfattningen av utbildningen på 
minoritetsspråket bör vara sådan att den bidrar till att minoritetsspråken bevaras, 
utvecklas och förs vidare till nya generationer. 
Detta innebär en rätt för vårdnadshavarna att få den förskola som kommunen 
erbjuder på minoritetsspråket. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning 
Oxelösunds kommun erbjuder i dagsläget en ambulerande språkpedagog som 
kommer till två av kommunens förskolor någon gång i veckan. Språkpedagogen 
är anställd av kommunstyrelseförvaltningen och samordnaren är 
kontaktpersonen för uppdraget. Det finns inte någon förskola eller avdelning med 
finsk profil. 

Det är olika hur mycket varje förskola jobbar med minoritetslagen. Enligt uppgift 
ligger beslutet om att inrätta en förskola som till väsentlig del erbjuder 
minoritetsspråk på förvaltningschef enligt delegation. Information om 
modersmålsstöd på förskolan finns på kommunens hemsida men utöver det 
finns det inte någon rutin för att informera vårdnadshavare.

Kommunen har anställda lärare i modersmålsundervisning inom skola, där cirka 
12-15 elever deltar i modersmålsundervisningen i finska i tre 
undervisningsgrupper. Varje elev får ca 45 minuter undervisning per vecka. 
Kommunen har delat ut språkmaterial på finska för förskolebarn och 
rättighetskassar för elever som läser finska som modersmål.

Det finns möjlighet för alla vårdnadshavare att få information om rätten till 
modersmålsstöd i förskola samt modersmålsundervisning i skolan i samband 
med val till förskola och skola. I handlingsplanen finns en punkt om att samtliga 
vårdnadshavare ska få information om möjligheten till modersmålsundervisning, 
men det beskrivs inte ha genomförts fullt ut. 
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Rätt att erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska

Bedömning (forts)

Utifrån ovan bedömer att kommunen i nuläget inte uppfyller kraven i 
minoritetslagen. Till största del beror det på att det inom nämnden inte finns 
någon systematik kring hur man arbetar med att nå lagens krav. Av den 
anledningen har det också varit svårt att helt bilda sig en uppfattning över exakt 
vilka insatser som genomförs och i vilken omfattning.  Efter genomförda 
intervjuer och dokumentanalys framgår att det är oklart om och i så fall vilken 
omfattning nedan punkter i handlingsplanen är genomförda:
 

• Plan för förskola på finska
• Informera samtliga vårdnadshavare om nat.min-rättigheter
• Uppmärksamma Nat.min-dagar
• Utveckla och förbättra modersmålsundervisning på nat.min-språk

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Erbjuda den som begär det att få hela eller väsentlig del av vård och 
service inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska

Lagkrav
I 5 kap. 6 § regleras socialtjänstens planering av äldreomsorgen och där finns en   
bestämmelse som uttryckligen gäller nationella minoriteter. Där anges att 
kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre 
människor. I övrigt regleras de nationella minoriteternas rättigheter i 
minoritetslagen. 

Av förarbetena till minoritetslagen framgår att de äldre bör ha möjlighet att tala 
med personal på sitt språk flera gånger per vecka. Personalens språkkunskaper 
bör vara sådana att de möjliggör ett meningsfullt samtal med den äldre. Det bör 
också vara tydligt och förutsebart för den äldre i vilka sammanhang och vid vilka 
tillfällen det finns möjlighet att använda minoritetsspråket. Även andra faktorer, 
som den sammansatta språkmiljön i omsorgen eller behovet av kontinuitet och 
trygghet bör påverka bedömningen. Vad som närmare krävs för att kravet på en 
väsentlig del av verksamheten på minoritetsspråket ska vara uppfyllt kommer att 
behöva överlämnas till tillämpningen.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta 
ska de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet 

Lagkrav 
Av förarbetena till lagen framgår att det ofta är av stor betydelse för livskvaliteten 
och tryggheten för en äldre person att få vistas i en språklig och kulturell miljö 
som liknar den de är vana vid sedan tidigare. Att på ett värdigt sätt bemöta äldre 
inom omsorgen kräver mycket av såväl personal som förvaltning. Detta innebär 
att det utöver språkkompetens också finns ett behov av kulturkompetens hos 
personalen och berörd förvaltning, och därigenom en respekt och lyhördhet för 
kulturella behov, seder och koder. 

Men detta kan exempelvis innebära att kommunen i omsorgen tillhandahåller 
traditionell musik och mat, kulturella inslag, särskilda inredningsdetaljer eller 
samarbeten med aktörer från de nationella minoriteternas civila samhälle. Det är 
även lämpligt att den personal som tjänstgör i verksamheten har särskild 
kulturkompetens, alternativt att sådan kompetens stärks genom 
utbildningsinsatser. Oaktat vilka konkreta anpassningar och insatser som vidtas 
med anledning av bestämmelsen är det av avgörande betydelse att 
beslutsfattare och personal visar tillbörlig hänsyn och lyhördhet när det gäller att 
anpassa verksamheten efter kulturella behov, seder och koder.  
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Informera den som söker bistånd inom ramen för äldreomsorg om 
möjligheterna till service och omvårdnad   

Lagkrav
Av förarbetena till lagen framgår att en viktig faktor är vilken information 
kommunen lämnar om den service de kan erbjuda och sättet vilket denna 
information lämnas på. En låg medvetenhet om sina rättigheter och en önskan 
om att inte vara till besvär kan enligt några av de enkätsvar som utredningen 
tagit del av vara en förklaring till att omsorg på minoritetsspråket inte begärs. 
Detta kan ge myndigheterna en felaktig bild av efterfrågan. I stället kan en 
specifik informationsskyldighet, i tillägg till den alltjämt gällande allmänna 
informationsskyldigheten, tänkas bidra till en ökad efterfrågan genom att äldre 
därigenom vågar ställa högre krav och komma bort från känslan av att vara till 
besvär. 

Informationen bör dock utformas på ett sätt som gör den tillgänglig för äldre 
personer och lämnas i ett så pass tidigt skede att den äldres önskemål om 
omsorg på minoritetsspråket kan beaktas inför beslut om erbjudande av insatser. 
Samtidigt bör inte informationen lämnas allt för tidigt eller slentrianmässigt, 
eftersom den ska ha tydlig koppling i tid till ansökan.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning
I Oxelösunds kommun fattade vård- och omsorgsnämnden under 2017 ett beslut 
om att införa en finsk profil på två avdelningar inom särskilt boende för äldre och 
på en hemtjänstgrupp. Lanseringen påbörjades direkt efter beslutet men enligt 
uppgift föll arbetet efter ett tag med anledning av personalbyten och svag 
förankring i organisationen.

Idag finns det en finsktalande personal och en finsktalande brukare på en 
avdelning som var tänkt att bli en finsk avdelning. Informationen om att en finsk 
avdelning ska utvecklas uppges inte ha nått berörda parter inom kommunen, 
vilket resulterat i att informationen till individer om möjligheten att placeras på 
denna avdelning varit bristfällig. Det pågår diskussioner om att skapa en intern 
kö till denna avdelning. 

Det finns finskspråkig personal inom SÄBO och hemtjänst. Kommunen uppger 
att de saknar en helhetsbild av personalens språkkompetens, och det finns 
därför en punkt i handlingsplanen om att kartlägga personalens språkkunskaper. 
Språkkurser har erbjudits till vårdpersonal och språkparlörer har delats ut.
Kommunen har genomfört språkombud och olika aktiviteter för minoriteterna på 
äldreboendena.  

Enligt äldreomsorgsförvaltningen har de inte fått till någon rutin med information 
om nationella minoriteters rättigheter till brukare. Det finns inte heller någon rutin 
för att informera om nationella minoriteters rättigheter till de som söker bistånd. 
Huruvida information ges beror idag på hur insatt den enskilda 
biståndshandläggaren är. Beslut om dessa punkter finns i kommunens 
handlingsplan.

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning (forts)
Utifrån ovan bedömer vi att kommunen inte uppfyller lagens krav i dessa delar. 



Mål & riktlinjer

Språk och kultur
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Rätt till språk och kultur

Lagkrav
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.

Bedömning
Kommunen har ett kulturutbud med filmer, konserter och minoritetsdag. På 
biblioteket finns det en avdelning med böcker på minoritetsspråk för barn och 
vuxna. 

De har haft ambitioner om att nå ut till alla åldersgrupper med aktiviteter, även 
barn och unga, men oftast är det äldre personer som hör av sig och deltar. 

Få barn är helt finskspråkiga i kommunen, de är oftast tvåspråkiga eller pratar lite 
finska. Kommunen försöker få in finska normer genom inslag i svenskt 
kulturutbud så att barnen ska känna igen sig och känna sig stolta, exempelvis 
genom inslag av finska i en föreställning. 

Hur förhåller sig 
kommunens arbete till lagens 
krav?
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Bedömning (forts)
Kommunen har samverkan med Norrköpings kommun samt sverigefinska 
församlingsarbete vid Svenska kyrkan i Oxelösund, Nyköping och Norrköping 
och arrangerar tvåspråkigt familjeläger för barn och föräldrar över en helg.
Lägret utgör en samlingsplats för familjer för att få dem att känna att de tillhör 
normen då de träffar andra familjer som lever i en tvåspråkig vardag. Det är en 
uppskattad och årlig sammankomst med cirka 50-60 deltagare.

Kommunen har även hållit språkkurser som varit särskilt riktade till dem som 
tappat språket och vill börja prata mer finska. De har även tidigare erbjudit 
språkkurser för vårdpersonal. 

Genom dessa aktiviteter anser vi att kommunen uppfyller de generella kraven på 
rätt till språk- och kultur i minoritetslagen.



Sammanfattning och 
slutsatser3
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Efter genomförd kartläggning kan konstateras att Oxelösunds kommun i flera 
delar inte uppfyller lagstiftningen krav i dagsläget. Vi anser att detta till största del 
beror på avsaknad av politiskt antagna styrdokument och således bristen på 
politisk styrning på området. Det är kommunen som helhet som ansvarar för att 
lagens krav uppfylls men det är viktigt att poängtera att det åligger respektive 
nämnd att tillse att de lagar och regler som gäller för verksamheten efterföljs.  
Detta ligger i respektive nämnds verksamhetsansvar och revisionsansvar som de 
har gentemot fullmäktige. I denna del är därför väsentligt att det i ett första steg 
tydliggörs i reglemente vilka uppgifter och ansvar som respektive nämnd har på 
området och dels att det finns övergripande styrdokument avseende skyldigheter 
kopplat till finskt förvaltningsområde som respektive nämnd kan anpassa till sin 
egen verksamhet. 

Den ordning som kommunen idag har bygger i mångt och mycket på den 
handlingsplan som är framtagen och beslutad på tjänstepersonsnivå. Innehållet i 
denna handlingsplan har respektive nämnd inte lyckats implementera i tillräcklig 
omfattning och kartläggningen påvisar också att det finns en brist på både 
resurser och kompetens ute i verksamheterna. Att det finns en samordnare 
centralt som resurs och bollplank bedömer vi som ändamålsenligt men det måste 
finnas mottagare ute i verksamheterna för att driva igenom förändringar och för 
att strukturera arbetet. Denna uppgift kan inte sägas ligga på samordnaren utan 
på respektive nämnd. 

Sammanfattande bedömning
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När kommunen säkerställt att den formella strukturen för arbetet inom ramen för 
finskt förvaltningsområde är fastställd kan formerna för det praktiska arbetet 
etableras i respektive nämnd. Därefter behöver system för uppföljning sättas upp 
för att säkerställa att nämndernas arbete inom området fungerar. Här har 
kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt således ett stort ansvar. 
Nämnas ska också att då det ligger i fullmäktiges intresse att följa arbetet inom 
ramen för finskt förvaltningsområde så kan system för årlig återkoppling till 
fullmäktige från nämnderna sättas upp. På så sätt säkerställs att arbetet fortgår 
och det kan även identifieras löpande om lagstiftningens krav efterföljs. Då det 
även ligger på kommunstyrelsen att föreslå åtgärder till fullmäktige om brister 
uppdagas inom ramen för uppsiktsplikten så kan kommunen säkerställa kontroll 
över verksamhetens arbete för att möta lagstiftningen krav. 
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Utifrån genomförd kartläggning lämnar vi följande rekommendationer till 
kommunen:

• Genomför översyn av reglementen för att säkerställa att nämndernas 
ansvar inom ramen för finskt förvaltningsområde tydliggörs

• Arbeta fram ett övergripande styrdokument på området som beslutas 
politiskt och som säkerställer att respektive nämnd inom ramen för sitt 
verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner. 

• Etablera system för uppföljning av nämndernas arbetet för att möta 
lagstiftningens krav och att nämnderna regelbundet redogör för vilken 
service man tillhandahåller och eventuellt inte tillhandahåller.

• Tillse att det inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs upp hur 
nämndernas arbete med att möta lagstiftningens krav fortgår. I denna del 
kan exempelvis samordnaren användas för att genomföra uppföljning som 
sedan återrapporteras till kommunstyrelsen. I detta ligger också att det vid 
behov behöver föreslås åtgärder för att säkerställa att nämnderna möter 
lagstiftningskrav. 

• Säkerställ årlig återrapportering till fullmäktige över nämndernas arbete 
inom ramen för finskt förvaltningsområde.

Rekommendationer
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