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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. Den 
första delen bestod 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 denna rapport, vilket omfattar 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. Analysen 
ska därmed besvara hur Oxelösunds insatser och aktiviteter förhåller sig i 
mängd och ambitionsnivå, genom en jämförelse med strukturellt liknande 
kommuner.

Bakgrund till uppdraget
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Intervjuer med sex strukturellt liknande kommuner har genomförts
I uppdraget har vi genomfört intervjuer med representanter från sex 
kommuners finska förvaltning - Tierp, Älvkarleby, Karlskoga, Östhammar, 
Smedjebacken, och Hallstahammar. PwC har  tillsammans med Oxelösunds 
kommun identifierat dessa sex kommuner som intressanta för 
omvärldsanalysen, då de är strukturellt jämförbara med Oxelösund och har 
varit finska förvaltningskommuner i flera år. 

Omvärldsanalysen utgår från fem områden
Omvärldsanalysen och intervjuerna har utgått från vilka lagstiftningskrav som 
finns på kommunerna utifrån kartläggningen i deluppdrag 1, vilket innefattar 
följande fem områden:

• Mål och riktlinjer
• Information, service och samråd
• Skola och förskola
• Vård och omsorg
• Språk och kultur

I kommande avsnitt presenteras kort vad lagen säger kring respektive område. 
Därefter presenterar vi hur Oxelösunds kommun arbetar, följt av svar från de 
intervjuade kommunerna. Inom respektive område görs därefter en 
jämförande analys. Resultatet från alla områden förutom “Mål och riktlinjer” 
illustreras även i en sammanfattande tabell under respektive område. 
Kategorierna i tabellen baseras på svaren från samtliga kommuner.

Metod för omvärldsanalys
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Syftet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 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. 

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 tjänstemän 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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Mål och riktlinjer: Lagstiftning
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Kommunstyrelsen har beslutat ett mål om att Sverigefinnarnas och övriga fyra 
nationella minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, information och 
delaktighet i kommunen ska tillgodoses.

Oxelösunds kommun har även beslutat om en handlingsplan för nationella 
minoriteter i Oxelösunds kommun för perioden 2019-2021. Minoriteterna 
deltog i framtagandet av handlingsplanen.

Beslutet är taget av koncernledningen, som bland annat består av kommun- 
och förvaltningschefer. Inom kommunen har frågan kring om handlingsplanen 
borde beslutas på politisk nivå lyfts.

Av intervjuerna framgår att det varit svårt att verkställa aktiviteterna i 
handlingsplanen och fattade beslut. På grund av chefs-/personalbyten, 
tidsbrist, pandemin och okunskap har det varit svårt att nå ut till 
organisationen, fånga intresset och genomföra handlingsplanen. Där det har 
krävts samarbete har det varierat mellan förvaltning till förvaltning hur 
genomförandet av handlingsplanen har gått till. 

I Oxelösund är samordnaruppdraget för finskt förvaltningsområde placerad i 
Kommunstyrelseförvaltningen. Det finns ingen formell styrgrupp eller 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Oxelösunds arbete med mål 
och riktlinjer
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Östhammars kommuns har mål och riktlinjer som antogs i kommunstyrelsen i 
januari 2019. Dessa gäller för finskt förvaltningsområde och är antagna som 
separata dokument. Processen för framtagandet är ej dokumenterad.

Mål och riktlinjerna är riktade mot kultur och fritid, samtidigt som andra 
förvaltningar inte är så medvetna om innehållet. Det finns därför en tanke om 
att  t ex äldreomsorg och förskola ska få anta egna riktlinjer så det blir tydligare 
koppling till de verksamheterna. 

Samordnaren för finskt förvaltningsområde är placerad inom sektor samhälle 
och verksamheten attraktivitet. Verksamheten attraktivitet motsvarar kultur-och 
fritid. De har ingen styrgrupp som är förvaltningsövergripande. Det är enbart 
samordnaren som arbetar med finskt förvaltningsområde och har kontakt med 
chefer för olika förvaltningar när de har samråd, planerar etc.

Östhammars kommun
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I Karlskoga antog kommunfullmäktige mål och riktlinjer under 2020, vilka 
kallas för “Minoritetspolitiskt arbete i Karlskoga kommun”. Dokumentet togs 
fram av sverigefinska rådet, förvaltningsgemensamma tjänstemannagruppen 
och genom allmänna möten. 

Varje förvaltning ska skriva egna handlingsplaner för hur de ska nå målen. 
Några förvaltningar har skrivit sina egna handlingsplaner och några låter det 
ingå i förvaltningens verksamhetsplan. En del nämnder har antagit sina egna 
mål.

Samordnaren är placerad i Kommunstyrelsens ledningskontor 
(kansliavdelningen). Kommunen har ett sverigefinskt råd där det sitter politiker 
från alla nämnder samt sverigefinska representanter. Därutöver har de en 
förvaltningsövergripande grupp med tjänstemän från alla förvaltningar.

Karlskoga kommun
Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning
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Smedjebacken har mål och riktlinjer i en handlingsplan som togs fram 2015. 
Dessa är antagna i kommunstyrelsen. 

Innehållet i handlingsplanen baseras bland annat på resultat från en workshop 
som hölls vid det första öppna samrådet. Därtill har handlingsplanen arbetats 
fram genom att samordnaren genom kollegial dialog med andra kommuner 
som blivit förvaltningsområden har tagit del av vad dem skapat. Ett reviderat 
dokument efter 2015 finns inte, och det beskrivs att kommunen behöver ta ett 
omtag kring denna del. Två nämnder är mer involverade i arbetet med 
minoriteter; dessa är omsorgsnämnden och kulturnämnden. 

Samordnaren är också kulturchef/avdelningschef i kommunen, och är därmed 
placerad på Kultur- och biblioteksavdelningen inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisatoriskt är det Kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens kansli med kommunchefen som ansvarar för finskt 
förvaltningsområde.

Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun har arbetat med handlingsplaner i flera år genom 
systematiskt arbete. De har nu en handlingsplan som är antagen i 
kommunstyrelsen. 

Riktlinjerna togs fram i samarbete med finska samrådsgruppen. 
Handlingsplanen är ett fristående dokument där nämnder som det berör har 
fått godkänna och anta den. Samarbete med barn- och utbildning, kultur o 
fritid, samt socialförvaltningen. Inom kommunen finns en vilja att jobba med 
dessa frågor och medvetenheten upplevs som hög.

Samordnarrollen är placerad under kommunstyrelseförvaltningen. Det finns tre 
styrgrupper – språk och kultur, äldre och seniorer samt förskola och skola. 

Hallstahammars kommun
Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning
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I Älvkarleby har mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antagits av 
kommunstyrelsen. Samordnaren, en utredare och en representant från 
kommunens medborgarservice tog fram mål och riktlinjer, med utgångspunkt i 
förvaltningarnas egna handlingsplaner som fanns sedan tidigare. 

Samordnaren beskrivs vara en hjälpande hand för att följa riktlinjerna, 
Samordnaren beskriver även att de jobbar nära förvaltningar och 
verksamheter. Samordnaren påminner, gör omvärldsbevakning, och kommer 
med nya idéer. 

Samordnarrollen är placerad på medborgarservice. Det finns ingen styrgrupp 
för finskt förvaltningsområde.

Älvkarlebys kommun
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Tierps kommun har inte haft mål och riktlinjer tidigare för det minoritetspolitiska 
arbetet. Samordnaren har under 2021 tagit ett förslag och delgett 
sverigefinska referensgruppen om innehållet, vilket nu är ute på remiss till 
verksamheter, och förväntas anta politiskt i slutet av 2021.

Det är oklart om det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som ska 
anta dessa. Det verkar bli fristående dokument, men samordnaren jobbar för 
att integrera det i andra styrdokument. 

Samordnaren är placerad på Kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns i 
dagsläget ingen styrgrupp eller projektgrupp för finskt förvaltningsområde. 
Diskussioner kring att sätta ihop en grupp har påbörjats, och beskrivs tillsättas 
inom en snar framtid.

Tierps kommun
Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning
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Analys och slutsatser
Vår omvärldsbevakning visar att arbetet med att 
ta fram mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet varierar mellan de jämförda kommunerna. 
I vissa kommuner har dessa dokument tagits fram 
genom involvering av föreningar, allmänheten och 
råd. I andra kommuner har främst samordnaren 
arbetat med framtagandet. 

Dokumenten är i de flesta kommuner antagna av 
kommunstyrelsen, och i enstaka fall av 
kommunfullmäktige. Oxelösund har i jämförelse 
antagit sin handlingsplan på koncernledningsnivå. 
Utifrån jämförelsen avviker Oxelösund på detta 
område och det finns flera indikationer som 
påvisar att genomförandet av det 
minoritetspolitiska arbetet kan förbättras om 
riktlinjer och handlingsplaner antas på rätt politisk 
beslutsnivå.

Flera kommuner har svårigheter i att nå ut till hela 
organisationen och informera internt om vilka 
skyldigheter olika förvaltningar och nämnder har. 
Överlag framkommer det att medvetenheten om 
mål, riktlinjer och handlingsplaner för nationella 
minoriteter behöver öka. Ett par kommuner 
uttrycker att det är enklare att arbeta nära 
kulturnämnden och omsorgsnämnden än 
exempelvis barn- och utbildningsnämnden. Detta 
reflekteras genomgående i intervjuerna där 
deltagande kommuner uttrycker att barn och unga 
är den svåraste gruppen att nå, samtidigt som 
dem är den viktigaste för att bevara det finska 
språket. 

Dessa utmaningar återspeglas även inom 
Oxelösunds kommun som haft svårigheter att 
genomföra aktiviteter i sin handlingsplan som 
berör barn och unga. 

I relation till dessa utmaningar verkar det delvis 
som att de kommuner där mål, riktlinjer och 
handlingsplaner är integrerade i berörda 
nämnders styrdokument haft bättre gehör och 
genomslag i organisationen när det kommer till 
att arbeta mot de mål som är uppsatta. En 
ändamålsenlig politisk styrning framstår som en 
viktig faktor för att säkerställa att det 
minoritetspolitiska arbetet sker systematiskt 
inom berörda nämnder och verksamheter.

I ett första steg bör fullmäktige ta fram 
övergripande riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Oxelösunds kommun. Att integrera 
mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i respektive nämnds styrdokument 
kan därtill vara en väg för att synliggöra det 
delade ansvaret och säkerställa att information 
kommer ut i hela organisationen. 

I de jämförda kommunerna är samordnaren 
antingen placerad i 
kommunstyrelseförvaltningen, 
kommunledningskontoret, medborgarservice, 
samhällsbyggnad eller förvaltning motsvarande 
kultur- och fritid. Få av kommunerna 
uppger att de har en organiserad 
styrgrupp för finskt förvaltningsområde.

Omvärldsanalysen visar att Oxelösund 
har liknande svårigheter som flera av de 
jämförda kommunerna med att genomföra 
aktiviteter i sin handlingsplan. Däremot 
har andra kommuner antagit sina 
dokument på politisk beslutsnivå, vilket 
inte gjorts i Oxelösund. Vi bedömer att en 
tydlig politisk styrning är nödvändig för att 
skapa medvetenhet och tydlighet kring 
lagen i kommunens alla verksamheter.

Mål och riktlinjer: Analys och slutsatser



Mål & riktlinjer

Information, service 
och samråd



PwC
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse

Vad säger lagen om information, service och samråd?
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Information, service och samråd: Lagstiftning

Främja inflytande genom samråd

Förvaltningsmyndigheterna ska föra en 
strukturerad dialog med de nationella 
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndigheternas 
beslutsfattande. 

Det bör vara klarlagt vilket beslutsorgan som 
ska hantera frågan. Det bör även finnas rutiner 
för hur deltagarna i samrådet får information 
om den process som följer på samrådet och 
hur fattade beslut följs upp. Hur samrådet ska 
organiseras får bedömas utifrån de lokala och 
regionala förutsättningarna, samt utifrån det 
verksamhetsområde som samrådet gäller.

Lagen framhåller även att särskilt främja barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd 
i frågor som berör dem och anpassa formerna 
för detta till deras förutsättningar.

Rätt att använda finska vid 
kontakter med kommunen

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. 

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.  

Rätten till information
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Information
Oxelösunds kommun har information om de 
nationella minoriteternas rättigheter på finska och 
svenska på sin hemsida, och förmedlar information 
via en gratistidning samt via en facebook-sida 
“Finskt förvaltningsområde i Oxelösund”. De 
använder informationsmaterial som Länsstyrelsen i 
Stockholm har tagit fram. Nationella minoriteters 
nationaldagar uppmärksammas på kommunens 
facebook-sida. 

I samarbete med länet har kommunen skapat en 
film som kommer att lanseras i början av 2022 för 
att uppmärksamma personal och allmänheten om 
nationella minoriteternas rättigheter. 

Kommunen använder bibliotekets avdelning för 
finska böcker och andra böcker på 
minoritetsspråk. Kommunen har även delat ut 
tryckta vykort på finska till allmänheten. 

Samordnaren har försökt arbeta med att sprida 
kunskap internt i organisationen genom 
anordnande av utbildningar, information för 
nyanställda, och utdelning av information, för att 
medvetandegöra kommunens skyldigheter enligt 
minoritetslagen och få igång samarbeten. 

Oxelösund ingår sedan 2015 i Nätverket för 
nationella minoriteter i Sörmland som består av 
kommuner, regionen och länsstyrelsen. Nätverket 
har sedan 2019 ordnat en årlig länskonferens för 
personal för att sprida kunskap om nationella 
minoriteters rättigheter och främja 
erfarenhetsutbyte. 

Service
Kontakt på finska ges en dag i veckan via 
Kommuncenter. Kommunen har en samordnare 
med tjänstgöringsgrad på 70 %. 

Information om möjligheten att kontakta 
kommunen på finska finns på kommunens 
hemsida. Flyer med information om finska på finns 
framtagen och delas i ut i olika sammanhang. 

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

Information, service och samråd: Oxelösunds kommun

Oxelösunds arbete med information, service och samråd
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Samråd
Kommunen håller samråd fyra gånger per år med olika 
teman. 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.

Ett arbete med systematiska samråd med barn och 
unga påbörjades under våren 2021 i samarbete med 
modersmålsläraren. Planen är att fortsätta med 
anpassade samråd för barn och ungdomar. 
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Information
För att informera om rättigheter, samråd samt kulturevenemang används lokala 
tidningar, kommunens facebooksidor, kommunens webbsida samt brevutskick. I 
biblioteket finns en avdelning för finska böcker. 

Internt hålls inga utbildningar nu, men det finns planerat för äldreomsorgens 
verksamhetschefer under 2022. Samordnaren har haft dialog med KS och 
individuella möten med berörda verksamheter för att informera.

Service
En koordinator för finsk förvaltning är anställd på 50%, vilket är den primära 
finska kontaktvägen som finns tillgänglig både muntligt och skriftligt. Tidigare 
fanns knappval för finska i växeln, men det har tagit borts pga resursbrist.
Koordinatorn översätter annonser och andra kortare texter vid behov. 
Översättning efterfrågas i dagsläget inte från allmänheten.  

Samråd
Tematiska samråd hålls 6-8 gånger per år. Där återfinns bland annat 
representanter från finska föreningar. Nämndordförande och förvaltningschef 
deltar från kommunens sida, t ex från äldreomsorgen när samrådet har temat 
äldreomsorg. 

Kommunen försöker få in yngre personer och involvera föräldrar, men detta är en 
utmaning. Annonsering sker i lokaltidning och sociala medier, samt genom 
befintliga medlemmar. Ett sätt att nå ut till vårdnadshavare är att skicka frågor 
och kommunicera via en enkät i kommunens app. För att nå yngre finns en tanke 
om att lyfta nationella minoriteter i elevråd, men det görs inte idag. 

Östhammars kommun
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Information
Kommunen använder sig av lokalpress, sverigefinska nationella tidningarna,  
tvåspråkig webbsida och facebooksida, instagram och broschyrer för att 
kommunicera om nationella minoriteters rättigheter. Biblioteket har en avdelning 
för finska böcker.

Internt finns en förvaltningsövergripande grupp med tjänstemän från alla 
förvaltningar, som går igenom aktiviteter som utförts och vilka som ska ske. 
Minoritetsstrategen har hållit föredrag för alla nämnder. De håller interna kurser 
och har deltagit i länsomfattande seminarier hållna av länsstyrelsen Stockholm 
och Örebro läns nätverksgrupp.

Service
Inom kommunen finns en minoritetsstrateg anställd på 100 %, varav cirka 80 % 
av tjänsten finansieras av statsbidraget. I kommunens servicecenter finns tre 
personer som är finskspråkiga. Dessa är tillgängliga på kontorstider. Inom flera 
förvaltningar finns finskspråkiga kontaktpersoner. Minoritetsstrategen översätter 
texter som kommunen producerat. För beslutsunderlag anlitas översättare. 
Matsedlar och informationsbrev till gruppen 80 + översätts alltid. 

Samråd
I sverigefinska rådet ingår representanter från alla nämnder samt KS. I rådet 
sitter även sverigefinnar. Råd ska hållas 4 gånger per år. Sekreterare på kansliet 
annonserar och anslår för rådets möten. Kommunen betalar arvode till de som 
sitter i rådet. Protokoll går ut till KF och alla nämnder. Det beskrivs ha blivit stor 
skillnad i status när sverigefinska rådet behandlas som övriga råd. Inför varje 
möte hålls ett allmänt möte där alla är välkomna. Det sverigefinska rådet går 
igenom det som tagits upp i det allmänna mötet. 

Karlskoga kommun
Information, service och samråd: Omvärldsbevakning
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Hallstahammars kommun

Information
Kommunen annonserar för aktiviteter i ett annonsblad, samt via sociala medier. 
De har en hemsida som de arbetar med att utveckla. Texter med fokus på skola 
och förskola, vård och omsorg samt kultur är skickade till översättare för att 
uppdatera hemsidan. Kommunen har en finsk avdelning på biblioteket. Finskt 
förvaltningsområde har en lokal som bas, dit alla är välkomna. Lokalen 
finansieras av statsbidraget.

Internt har de försökt informera personal i skolor, men det är låg efterfrågan och 
svårt att nå ut. Representanter för finsk förvaltning deltar i ett regionalt nätverk 
som hållit en utbildningsvecka där kommunens chefer bjöds in. Samordnaren har 
informerat på chefsfrukostar där även kommunala bolag närvarar. 

Service
En samordnare är anställd på 40 %. Kommunen har en finsk stödperson anställd 
på 50 % som arrangerar aktiviteter för äldre, åker ut och håller vänträffar, är 
anhörigstödjare, samt besöker finsktalande på kommunens särskilda boenden. I 
växeln sitter en finsktalande kommunvägledare, anställd på 10 %. Lönerna för 
dessa tre finansieras av statsbidraget. Samordnare skriver finska texter till 
annonsblad och flyers. Tolkförmedlare översätter större texter, beslut, underlag.

Samråd
Samrådsmöten hålls fyra gånger per år. I samrådet deltar representanter för 
finska föreningen, finska pro, finsk församlingskrets i svenska kyrkan, 
representanter från kommunen, kommunalrådet, och ordförande för 
omsorgsnämnden. Kallelse går till samrådets medlemmar via e-post och ”vanlig” 
post. Annonsblad används ibland för att söka nya medlemmar till 
samrådsgruppen.Öppna samråd hålls vid öppet hus en gång per år. 

Information
Kommunen informerar om rättigheter genom annonsering i lokal gratistidning, 
webben, sociala medier, och via biblioteket. Fyra gånger/år skrivs nyhetsbrev på 
finska som delas via föreningar, kyrka, säbo, hemtjänst, bibliotek, pch webben. 
Kommunen har en film som gjordes 2017.

Kommunen har en seniorkasse med information till 65 +, som innehåller 
information om lagen och allt som kommunen kan erbjuda för seniorer. 

Internt pågår insatser löpande, och alla nyanställda får information om vad det 
innebär att kommunen ingår i finskt förvaltningsområde. Politiker och högre 
tjänstemännen har genomgått utbildning om mänskliga rättigheter och nationella 
minoriteter. 

Service
En samordnare är anställd på 50%. Det finns finsktalande personal i kundcenter 
och många som pratar finska inom organisationen. Samordnaren översätter 
enklare texter, en del saker översätts alltid såsom taxor och avgifter inom 
äldreomsorgen. 

Samråd
Samrådsmöten hålls minst 4 gånger per år. Annonsering sker inte normalt, men 
gjordes en gång under hösten 2021 i lokaltidning och sociala medier. Syftet var 
att bredda samrådsgruppen med fler än pensionärsföreningar. I samråden pratar 
de om hur de kan utveckla verksamheten på finska samt utvärderar olika 
insatser. Deltar gör finsk samordnare, en politiker, svenska kyrkan, finska 
föreningen, finska PRO samt invånare (2 st).

Information, service och samråd: Omvärldsbevakning
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Tierps kommun

Information
Kommunen använder sig av hemsida, bibliotek, facebook och lokaltidning för 
att annonsera och informera om nationella minoriteters rättigheter. 

Internt informerar samordnaren i förvaltningar och bidrar till att utveckla mål 
och handlingsplaner. Kommunen har en större obligatorisk informationsträff 
var tredje år där alla chefer i kommunen bjuds in. Vid denna träff bjuder 
kommunen in Stockholms länsstyrelse som kommer och föreläser om lagen. 
Samordnare och administratör har även haft informationsmöten för politiken 
om lagar och rättigheter, handlingsplaner och aktiviteter.

Service
Kommunen har en samordnare anställd på 50 %, och en finsktalande 
administratör inom medborgarservice som arbetar 10 % och svarar på frågor. 
Texter och underlag översätts av samordnare och administratör vid behov. 
Större arbeten såsom hemsida och blanketter lämnas till översättare.

Samråd
Temabaserade referensgruppsmöten hålls 6-7 gånger per år, och vid behov. 
Där deltar representanter från kyrka, pensionärer, och finska föreningen som 
företräder olika grupper.  Det uttrycks vara svårt att få in föräldrar i denna 
grupp. Därutöver hålls två öppna möten per år.

Kommunen har även en finsktalande på biblioteket som håller i läsecirkel och 
har dialog med finsk befolkning.

Information
För att kommunicera och informera invånarna i Tierp används kommunens 
webbsida, broschyrer samt lokalpress.

Vårdnadshavare informeras om rättigheter till förskola via skolans lärportal och 
digitalt ansökningsformulär. Kommunen gör en årlig kartläggning inom 
förskoleverksamheten där de efterfrågar behov via lärportalen. I skola ansöker 
man och informeras på samma sätt via lärportal och ansökningsformulär. 
Information om äldreomsorg har inte prioriterats och det står inget på svenska 
hemsidan idag, men detta ska åtgärdas.

Internt har kommunen ett e-utbildningspaket. Information går ut via intranätet, 
till chefer och under APTs. Samordnaren har besökt vissa verksamheter. 

Service
Kommunen har en samordnare anställd på 75 % inom finsk förvaltning. Det 
finns ett fåtal finskspråkiga medarbetare i samma hus som Medborgarservice, 
dessa är ej knutna till medborgarservice utan kan tillfrågas om behov uppstår. 
Det finns kontaktpersoner inom äldreomsorg och skola. Viktig information som 
broschyrer, webbtexter och underlag översätts primärt av översättningsfirma. 

Samråd
Det har varit bristande engagemang för samråd från ledning, politik och 
sverigefinnar. Nu har samordnaren initierat tematiska samråd där det första 
samrådet hölls i oktober 2021. Framöver är målet att hålla ett samråd per år 
per verksamhetsområde (omsorg, skola, kultur- och fritid). Kommunen bjuder 
in till samråd via lokaltidning, sverigefinsk tidning, och kommunens webbsida. 

Information, service och samråd: Omvärldsbevakning
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Översättning av samordnare

Bibliotek

Brevutskick, broschyr, eller finska vykort

Avtal med översättare

Finska kontaktvägar

Information, service & samråd

Samråd

Nyhetsbrev

Informationsfilm

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

Lokaltidning eller gratistidning

Östhammar

Hemsida

Samordnare 
100 %, 

servicecenter

Samordnare 
40%, växel 10%, 
stödperson 50%

Samordnare 
50%, 

kundcenter

Samordnare 50%, 
administratör 10%

Samordnare 
75 %, 

medborgarservice

Samordnare 70% 
Kommuncenter 
1 gång/vecka

Samordnare 
50 %

Avtal finns
Längre texter, 

beslut, 
underlag

Efterfrågan 
saknas

Längre texter, 
beslut, 

underlag
Avtal finns 

Längre texter, 
beslut, 

underlag

Efterfrågan 
saknas

Texter som 
kommunen 
producerat

Annonser och 
kortare texter Enklare texter Enklare texter Enklare texter Kortare texterAnnonser och 

kortare texter

- - 4 ggr/år - - --

4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år 6-7 ggr/år
En gång/år per 
verksamhets-

område*
6-8 ggr/år 4 ggr/år

Information, service och samråd: Sammanställning

- - --

Sociala medier (facebook, instagram) -

- -

* Ett samråd per år per verksamhetsområde för omsorg, skola, och kultur-och fritid
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Analys och slutsatser
Information
För att nå ut till nationella minoriteter använder 
sig kommunerna av liknande kanaler. Att 
använda hemsida och sociala medier beskrivs 
som ett effektivt och enkelt sätt att nå ut, 
särskilt till vårdnadshavare och den yngre 
generationen. Därtill använder samtliga 
kommuner biblioteket för att informera, samt 
annonserar genom lokaltidning eller 
gratistidning. Det är även vanligt att använda  
broschyrer. 

Utöver dessa kanaler har Oxelösund nyligen 
samarbetat med länet och tagit fram en 
informationsfilm. En av de jämförda 
kommunerna, Hallstahammar, har under 2017 
gjort ett liknande arbete och den filmen 
används delvis idag. Totalt sett visar 
jämförelsen att Oxelösund använder sig av 
ungefär lika många kanaler som de jämförda 
kommunerna.

För att informera internt är det vanligt att 
anordna årliga utbildningar, informera 
nyanställda, samt bjuda in länsstyrelsen som 
föreläser om nationella minoriteters rättigheter. 
Några kommuner uttrycker vissa svårigheter 
kring att informera och utbilda den interna 
organisationen och öka medvetenheten för 
arbetet med nationella minoriteters rättigheter. 
Detta beror på att efterfrågan och 
uppslutningen till anordnade utbildningar varit 
låg.  

Vi noterar att de flesta kommuner informerar 
om vad det innebär att vara en finsk 
förvaltningskommun och utbildar på 
ledningsnivå och chefsnivå, men på 
verksamhetsnivå är det svårare att nå 
exempelvis personal inom skolor. 

Liknande utmaningar uttrycks i Oxelösunds 
kommun som haft svårigheter att sprida 
kunskap internt och genomföra aktiviteter i sin 
handlingsplan. 

Vi ser att den interna informationen och 
utbildningen behöver anpassas till de lokala 
förutsättningarna i respektive kommun, och 
riktas mot alla de nämnder och verksamheter 
som berörs och behöver involveras i arbetet 
med nationella minoriteter. En central 
förutsättning är att dessa verksamheter berörs 
av den framtagna handlingsplanen och är 
medvetna om sina ansvar. 

Flera kommuner uttrycker att länsstyrelsen kan 
vara behjälplig med att föreläsa och informera 
om lagen. Därtill deltar ett par kommuner i 
regionala nätverk för att samverka kring 
utbildningar och olika aktiviteter, vilket även 
Oxelösund gör genom att ingå i Nätverket för 
nationella minoriteter i Sörmland. Vi ser att 
detta är goda exempel på samverkan kring 
utbildning och information.

Information, service och samråd: Analys och slutsatser
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Analys och slutsatser
Service
Inom området service har vi tittat på 
kontaktvägar och hur kommunerna arbetar 
med översättning av diverse material. Här visar 
jämförelsen att det erbjuds liknande 
kontaktvägar inom kommunerna. 
Tjänstgöringsgraden skiljer sig något åt och 
varierar från 50 % till 100 %. Vi noterar att 
Oxelösund ur ett tidsmässigt perspektiv 
erbjuder genomsnittlig tillgänglighet till finska 
kontaktvägar. 

När det gäller översättning anlitar samtliga 
kommuner översättare vid behov. Vi ser inga 
direkta skillnader mellan hur kommunerna 
arbetar med översättning. Däremot varierar 
efterfrågan något, men överlag är efterfrågan 
på texter översatta till finska låg inom 
kommunerna.

Samråd
Att anordna tematiska samråd är 
återkommande bland de jämförda 
kommunerna. Samråd hålls 4 gånger per år i 
hälften av kommunerna, och upp till 6-8 gånger 
bland övriga. Därtill håller hälften av 
kommunerna öppna samråd under året. I 
Oxelösund hålls fyra samråd per år, vilket är en 
något lägre nivå jämfört med genomsnittet.
I samråden sitter ofta representanter från 
samhället, finska föreningar och kyrkan. Därtill 
deltar samordnare och representanter från 
kommunen. 

I Karlskoga kommun ser upplägget med 
samråd annorlunda ut. De har ett sverigefinskt 
råd som beskrivs som likvärdigt med övriga råd 
inom kommunen, vilket bland annat innebär att 
rådet är hela kommunens referensorgan, men 
knutet till kommunstyrelsens ledningskontor. 
Representanter arvoderas och protokoll går ut 
till KF och alla nämnder. Det uttrycks att detta 
bidragit till högre status för rådet och de frågor 
som lyfts där. Innan respektive råd hålls ett 
allmänt möte, och de synpunkter som kommer 
fram lyfts upp i det sverigefinska rådet.

En gemensam utmaning kopplat till samråd är 
att nå föräldrar och yngre personer och 
motivera dessa till att delta och påverka. Här 
uttrycker flera kommuner idéer om att lyfta 
nationella minoriteter i elevråd för att förbättra 
dialogen med ungdomar. Därtill upplever ett par 
kommuner att vårdnadshavare är enklare att nå 
via digitala kanaler än fysiska träffar. 

Att rikta insatser mot denna grupp är särskilt 
viktigt även i Oxelösunds kommun, där ett 
arbete med systematiska samråd för barn och 
unga påbörjats under 2021. Detta kan vara en 
bra form för att nå yngre. Utifrån det som 
framkommit i omvärldsbevakningen ser vi att 
det är av vikt att Oxelösund aktivt arbetar med 
att förbättra deltagandet i detta samråd för att 
det ska uppnå sitt syfte.

I förhållande till de kommuner som ingått i 
omvärldsanalysen har Oxelösund en 
jämförbar ambitionsnivå kopplat till 
informationskanaler, interna utbildningar, 
finska kontaktvägar och samråd.

Information, service och samråd: Analys och slutsatser
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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. 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. 

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 
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.

Vad säger lagen om skola och 
förskola?

24

Skola och förskola: Lagstiftning
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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. Beslutet om 
att inrätta en förskola som till väsentlig del erbjuder minoritetsspråk ligger på 
förvaltningschefen. Information om modersmålsstöd på förskolan finns på 
kommunens hemsida men utöver det finns det inte någon rutin för att informera 
vårdnadshavare.

Kommunen har en anställd 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.

Som tidigare nämnts har Oxelösunds kommun påbörjat ett arbete med 
systematiska samråd med barn och unga våren 2021 i samarbete med 
modersmålsläraren. Planen är att fortsätta med anpassade samråd för barn och 
ungdomar. 

Kommunen har delat ut språkmaterial på finska för förskolebarn och 
rättighetskassar för elever som läser finska som modersmål.

 

Arbetet inom skola och förskola i Oxelösunds kommun
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Skola och förskola: Oxelösunds kommun

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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Barn, unga och barnfamiljer är överlag svåra att engagera. Kommunen har 
börjat prioritera detta under 2021, men anser att det krävs mer insatser. Det 
finns ambitioner om att informera på ungdomsgårdar. Kommunen har försökt 
kartlägga intresset för finska språket och kulturen genom en enkät i en app 
(riktat till 13-25 år), men inga svar har inkommit. Kommunen erbjuder också en 
rättighetskasse med information om samråd och rättigheter riktat till tonåringar 
och uppåt, vilket ges ut av biblioteket. 

Inom förskola saknas finskspråkig avdelning, och kommunen har inga 
ambulerande språkpedagoger i finska. Det finns en föreskolepedagog som är 
finkstalande som skulle kunna arbeta med finsktalande barn om efterfrågan 
finns. Föräldrar har idag inte efterfrågat finska i förskolan, där en anledning 
kan vara okunskap hos föräldrarna. Kommunen har inte informerat så mycket 
om rättigheten och varför den finns, men har ambitioner om att jobba mer med 
detta framöver. 

Inom skolan har kommunen en lärare som undervisar i finska som modersmål 
till cirka 10 barn. Kommunen erbjuder språkstipendium till en elev per år för att 
motivera eleverna att läsa finska. Stipendiet finansieras av statsbidraget och 
består av presentkort, godis och bok.

Nytt för i år är att finsk undervisning erbjuds inom förskoleklass, samt att 
undervisningen ökat från en till två timmar i veckan. Undervisningen går under 
utbildningsförvaltningens budget. Det är rektorernas ansvar att informera om 
rätten till finsk undervisning och språkval, vilket görs varje år ute på skolorna 
och på Unikum, kommunens lärplattform. 

 

Östhammars kommun
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Arbetet med att nå barn och unga beskrivs som svårt, och behöver bli bättre. 
De har ungdomsfullmäktige där samarbete nu pågår för att nå ut bättre till 
ungdomar. Kommunen jobbar för att hitta vägar för att nå barn och unga och 
vad som intresserar dem. 

Kommunen har finskspråkiga förskolepedagoger. Nu har beslut om att införa 
en tvåspråkig avdelning tagits, och kommunen har anställt tvåspråkig personal 
som ska placeras där. Reklam för den nya avdelningen görs nu och kommer 
uppmärksammas mer till våren. Information om finskspråkig förskola sker via 
kommunens webbsida och broschyr.

Inom skola satsar kommunen på modersmålslärare för att nå ut med språket, 
och idag undervisas cirka 10 barn och unga i finska. Modersmålsundervisning 
erbjuds 1 gång i veckan, men sker dock utanför skoltid. 

Karlskoga kommun
Skola och förskola: Omvärldsbevakning
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Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun
Skola och förskola: Omvärldsbevakning

Idag arbetar kommunen inte speciellt aktivt med att samarbeten och främjande 
av barn och ungas utveckling, men det finns ambitioner om att samverka mer 
kring detta. 

Kommunen erbjuder inte förskola med finsk profil, efterfrågan saknas. I 
dagsläget informeras inte vårdnadshavare specifikt om nationella minoriteters 
rättigheter, men de jobbar på att detta ska börja göras. 

Det finns beredskap för modersmålsundervisning, men ingen efterfrågan idag.

För att nå barn och unga och främja deras utveckling och användning av 
finska tillhandahåller kommunen finsk litteratur, media, barnböcker och spel. 
De har en språkhörna på biblioteket, köper ibland in tvåspråkig teater och 
samverkar med biblioteket.  

Utdelning av språkpaket med inspiration och råd på finska (eller samiska) till 
nyblivna föräldrar eller småbarnsfamiljer som har anknytning till finska (eller 
samiska) sker via biblioteket.  

Gruppen med barn och unga beskrivs som svåra att nå inom kommunen. För 
att nå ut har en idé varit att utveckla samarbete med elevråden. Nu pratar de 
om att börja arbeta med fokusgrupper, men det är bara på planeringsstadiet. 

Kommunen erbjuder förskola på finska till väsentlig del genom två avdelningar 
på en förskola. Alla som söker förskola i kommunen behöver göra ett aktivt val 
i e-tjänsten Ansökan om förskola. Man behöver fylla i om man önskar förskola 
på finska eller inte för att komma vidare i ansökningsprocessen. De har skickat 
ut information till alla vårdnadshavare i förskola och grundskola genom 
webben, sociala medier, annonser, vid möten osv. Intresset är dock lågt.

Kommunen erbjuder finska som modersmålsundervisning, men saknar lärare 
och har därför skrivit avtal med en fjärrskola. Det har dock inte kommit igång, 
då det verkar vara långa processer. Undervisning genom fjärrskola får dock 
inte erbjudas till barn i förskoleklass. Ambitionen är att kommunen ska erbjuda 
en modersmålslärare, och de håller på att rekrytera en modersmålslärare.

Kommunen erbjuder barnböcker på finska och har i år satsat på att även köpa 
in böcker med enklare finska. De har ipads med appar som kan fås på finska.

En rättighetskasse har delats ut via biblioteket, och ett bok- och språkpaket till 
alla förskolor samt till alla skolbiblioteken.

Bokpaket med information om rätt till modersmålsundervisning och förskola 
har har delats ut till barnfamiljer. 
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Tierps kommun
Skola och förskola: Omvärldsbevakning

För att nå barn och unga fokuserar finsk förvaltning i Älvkarleby mycket på 
språkrevitalisering. 

Kommunen har ingen avdelning med finsk profil inom förskola. Det finns en 
finskspråkig pedagog på en förskola, men denna har inget speciellt ansvar. 
Inom förskola informerar de digitalt, genom webbenkät till barnens 
vårdnadshavare där de får fylla i önskemål. Digital kommunikation med 
föräldrar har tillkommit efter föräldrarnas önskemål.

Kommunen har en modersmålslärare som arbetar inom skola, och det pågår 
en process för att denna modersmålslärare ska börja undervisa som språkstöd 
inom förskola. Undervisning ges 1 gång i veckan, 1-2 timmar. 
Modersmålsläraren kan även hålla samråd och dialog med barnen, de kan 
exempelvis önska aktiviteter vilket förmedlas till samordnaren. 

Kulturupplevelser har getts i form av teater för förskolebarn. Kommunen 
planerar även en föräldrarträff.

Kommunen har utbildat sina svenskspråkiga pedagoger i hur de kan använda 
Ipads i språkrevitaliseringssyfte, där man tillsammans med barnet använder 
appar med finska som språk. 

Kommunen delar ut språkstipendium i form av presentkort på adlibris till de 
som visat särskilt intresse för språket. Därtill delas bokpaket och 
rättighetskasse ut via biblioteket.

Kommunen har inte kommit igång med samråd för barn och unga, men det 
finns mycket idéer och ambitioner för att engagera barn och unga. För att 
informera vårdnadshavare används skolans lärportal och kommunens 
hemsida samt i förekommande fall lokalpress.

Kommunen har ingen förskola eller avdelning med finsk profil. De har en 
vakant tjänst som ambulerande språkstöd inom förskola, där det beskrivs vara 
svårt att rekrytera.

Inom skola har ca 20 elever ansökt om modersmålsundervisning. Tierps 
kommun saknar ambulerande språklärare i finska sedan i höstas. 
Rekryteringen har pågått i mer än ett halvår

Kommunen köper in böcker på finska och försöker annonsera på olika kanaler.
Kultur och fritid arrangerar tvåspråkiga föreställningar som riktas till barn och 
unga. Därtill har kommunen ett språkstipendium, samt erbjuder en 
rättighetskasse med information till ungdomar. I samarbete med BVC delas 
bokpaket ut.
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Språkmaterial på finska för förskole-/skolbarn

Finska appar för Ipad

Rutin för att informera vårdnadshavare

Modersmålsundervisning i skola

Skola & förskola

Rättighetskasse med information till ungdomar

Förskola eller avdelning med finsk profil

Språkstipendium

Bokpaket till barnfamiljer

Språkpedagog (om förskola/avdelning saknas)

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Finskspråkiga 
förskole-

pedagoger
Nej N/A Finskspråkig 

förskolepedagog
Nej, vakant 

tjänst
1 gång/vecka 
på 2 förskolor

- - -

40 min/vecka Beredskap 
finns Fjärrskola 1-2  

timmar/vecka Ja 45 min/vecka

Information 
går ej ut

Information vid 
val till fsk och 

skola

- - - -

- -

- -
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Östhammar

Nej

Finskspråkig 
förskolepedagog

-

2 h/vecka

-

Skola och förskola: Sammanställning
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Analys och slutsatser
I jämförelsen av kommunernas arbete inom 
skola och förskola återfinns de största 
gemensamma utmaningarna. Det är överlag 
svårt att engagera och nå föräldrar, barn och 
unga. Samtliga kommuner har ambitioner och 
idéer för att förbättra användningen av det 
finska språket och föra en dialog genom 
samråd, men uttrycker svårigheter i att 
genomföra dessa. En orsak är bristande 
efterfrågan och engagemang från samhället 
när det kommer till exempelvis finsk förskola 
och modersmålsundervisning.

Av de jämförda kommunerna är det enbart en 
som erbjuder förskola med finskspråkig 
avdelning. Tre kommuner har finskspråkiga 
förskolepedagoger, en saknar finskspråkig 
pedagog, och en kommun har en vakant tjänst 
för språkpedagog. I jämförelse med detta har 
Oxelösund en ambulerande språkpedagog som 
besöker två förskolor en gång i veckan. Utifrån 
denna information anser vi att Oxelösund har 
en jämförbar nivå när det gäller att erbjuda 
förskolepersonal med finsk språkkompetens.

Vi har även inhämtat information kring 
modersmålsundervisning i skola, vilket samtliga 
kommuner erbjuder eller har beredskap för. Det 
finns efterfrågan i 4 av de 6 kommunerna. 
Oxelösund har undervisning 45 min/vecka, 
vilket är något lägre än två av kommunerna 
som erbjuder 1-2 timmar/vecka.

Majoriteten av kommunerna delger information 
om rättigheter och möjligheterna till finsk 
förskola och modersmålsundervisning. Oftast 
finns informationen tillgänglig i samband med 
ansökan. Rutiner för att därefter arbeta med att 
systematiskt informera vårdnadshavare saknas 
i Oxelösund och i flera andra kommuner. Det 
finns även exempel på kommuner som är 
bättre på att informera och kommunicera med 
vårdnadshavare genom hemsida/lärplattform, 
lokalpress, i skolor och genom möten.

Sammanfattningsvis ser vi att det finns 
skillnader i hur aktivt kommunerna arbetar för 
att informera denna målgrupp. En gemensam 
utmaning är dock att hålla en dialog och 
samråd med barn och unga. Ingen kommun 
från omvärldsbevakningen beskriver ett 
systematiskt arbete kring detta, men uttrycker 
att det är ett viktigt område att utveckla. Det 
beskrivs ambitioner om att uppmärksamma 
minoritetsspråk i elevråd inom skolor. En 
kommun beskriver även att det går att hålla 
dialog med barn via modersmålslärare. För 
Oxelösund som nyligen påbörjat ett arbete 
kring samråd med barn och unga är det viktigt 
att utveckla en systematik och fungerande form 
för involvering och dialog med målgruppen. 

Tre kommuner delar ut språkstipendium 
för att motivera eleverna till att läsa finska, 
vilket kan ses som ett gott exempel på hur 
incitament kan ges till denna målgrupp. 

I förhållande till de kommuner som ingått i 
omvärldsanalysen har Oxelösund en 
genomsnittlig ambitionsnivå i sitt arbete 
inom skola och förskola.

Skola och förskola: Analys och slutsatser



Mål & riktlinjer

Vård och omsorg
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Kommunen ska beakta äldres 
behov av att upprätthålla sin 
kulturella identitet 

Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg 
som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de 
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella 
identitet.

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. 

Kommunen ska erbjuda den som begär det att 
få hela eller väsentlig del av vård och service 
inom ramen för äldreomsorgen av personal som 
behärskar finska.

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.

Av förarbetena 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. 

Kommunen ska erbjuda vård och 
service av finsktalande personal

Kommunen ska informera den som 
söker bistånd om sina rättigheter

Kommunen ska informera den som söker 
bistånd inom ramen för äldreomsorg om 
möjligheterna till service och omvårdnad.

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. 

Informationen bör 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.

Vad säger lagen om vård och omsorg?
Vård och omsorg: Lagstiftning
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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 arbetet 
föll efter ett tag på grund av personalbyten och svag förankring i hela 
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 därtill 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 tidigare erbjudits till vårdpersonal och 
språkparlörer har delats ut. 

Kommunen har genomfört språkombud och olika aktiviteter för minoriteterna på 
äldreboendena.  

Vård och omsorg i Oxelösunds kommun
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Vård och omsorg: Oxelösunds kommun

Enligt äldreomsorgsförvaltningen har de inte etablerat en 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.
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Kommunen har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen.

Det finns personal med finsk språkkompetens inom äldreomsorgen. 
Kommunen har fler medarbetare än brukare som är finsktalande just nu. 
Dessa är utspridda på tre orter där det finns äldreboende och hemtjänst. 
Verksamheterna försöker matcha så att finsktalande personal jobbar med 
finsktalande brukare, även inom hemtjänsten.

Statsbidraget används för att anordna en finskspråkig mötesplats för 
pensionärer. Innan pandemin har volontärer ordnat sång- och musikstunder på 
äldreboenden där det finns finsktalande brukare.

Kommunen förväntar sig att det kommer finnas större behov från brukare i 
framtiden till följd av den demografiska utvecklingen.

Information om rätten till äldreomsorg på finska går ut genom lokala tidningar.

För att informera de som söker bistånd om sina rättigheter saknas idag en 
rutin. Uppfattningen är att biståndshandläggare har bristfälliga kunskaper om 
rättigheterna. Kommunen planerar att hålla utbildningar till 
biståndshandläggare för att informera och tydliggöra att de måste informera 
om dessa rättigheter.

Östhammars kommun

34

Kommunen har en helt finskspråkig demensavdelning där det är stor 
efterfrågan vilket lett till att alla får inte plats. En finskspråkig somatisk 
avdelning är på gång, och inom 2 år är planen att det mestadels kommer vara 
finsktalande personer placerade där. 

Utöver dessa avdelningar finns personal med finsk språkkompetens på de 
flesta boenden och även inom hemtjänsten. Kommunen har övervägt att bilda 
en finsk hemtjänstgrupp men det saknas uttalat behov för detta. 

Varje vår och höst inventeras personalens språkkompetens. 
Fortbildningsdagar i finska hålls årligen för vård- och omsorgspersonal.

Ideella föreningar ordnar i samarbete med kommunens finska förvaltning 
aktiviteter på den finska avdelningen samt inom öppen dagverksamhet. De har 
bra samarbete med kommunens aktivitetssamordnare som ordnar 
musikunderhållning, tipspromenader med mera i olika vårdboenden. De flesta 
externa ”underhållare” besöker även den finska avdelningen (musik, författare 
mm).

Det beskrivs att medborgarna “vet” att det finns avdelningar med finsk profil. 
De kan vid ansökan lämna önskemål om att bo där, men det är behovet som 
styr vem som är näst på tur. Det går även ut broschyrer med information.

Biståndshandläggare informerar samtliga som söker bistånd om deras 
rättigheter. Det finns finskspråkig biståndshandläggare. 

Karlskoga kommun
Vård och omsorg: Omvärldsbevakning
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Hallstahammars kommun

Kommunen har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen idag, 
men de för en dialog kring att ta fram en tvåspråkig avdelning. Det finns 
finsktalande personal på alla äldreboenden förutom på kommunens 
demensboende. Det finns även finsktalande inom hemtjänst. 

Kommunen ska göra en kartläggning inom omsorgspersonalen där de 
efterfrågar frivilliga som talar finska och kan tänka sig vara ombud på sitt 
särskilda boende. De vill också hitta ombud inom hemtjänsten. Ambitionen är 
att bilda ett team för dem som kan vara språkombud.

Inom finskt förvaltningsområde är en stödperson för äldre anställd som 
anordnar aktiviteter, är anhörigstödjare, och besöker finsktalande på 
kommunens särskilda boenden. Finska äldre träffas regelbundet tillsammans 
med stödpersonen i förvaltningsområdets lokal på servicehuset Gläntan. 
Finska PRO är fortfarande aktiva.

Smedjebacken är med i ett regionalt nätverk som ses ett par gånger per år. 
Deltar gör region Dalarna, samordnare från kommuner, Bibliotek Dalarna 
(länsbiblioteket) samt handläggare från länsstyrelsen. Inom detta forum har de 
mer fokus på vård- och omsorgsfrågor.

Biståndshandläggare informerar de som söker bistånd om sina rättigheter. 
Den finska stödpersonen har tagit fram informationsmaterial genom en 
broschyr och är ibland med på möten för att informera och stötta.

Kommunen har en finsk avdelning med tio platser på ett nytt boende med 
finsktalande personal dygnet runt. Efterfrågan är stor. Där finns bland annat 
bastu som även individer med hemtjänst kan komma och använda.

Det finns finsktalande personal inom socialförvaltningen, särskilda boenden, 
Lss, hemtjänst, förebyggande verksamhet. Finska kan man tala när man vill i 
princip. 

Det finns finska äldreombud som individer kan vända sig till för att få råd, stöd 
och vägledning i frågor som berör deras livssituation. Det kan till exempel vara 
hjälp i kontakter med olika myndigheter eller att framföra klagomål. Det kostar 
ingenting att vända sig till äldreombudet och individen kan vara anonym. Det 
går att få hjälp av äldreombuden på svenska eller finska.

De har aktiva pensionärsorganisationer som sprider information om den 
service som erbjuds för de äldre. Samordnaren åker ut och informerar PRO , 
församlingen och finska föreningen om aktuella saker eller om det är något 
särskilt som behöver lyftas med hela gruppen. Samråd hålls med finska 
pensionärsföreningar. 

Nyligen anställdes en finsktalande till verksamheten Förebyggande, där man 
vill arbeta för att bryta isolering och erbjuda aktiviteter för kommunens årsrika.

Det finns god kännedom om att kommunen har en finsk avdelning och 
biståndshandläggarna informerar om detta och om sverigefinnarnas 
rättigheter. Tolk tas in vid behov.

Vård och omsorg: Omvärldsbevakning
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Tierps kommun

Älvkarleby kommun har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen. 
Det finns personal med finsk språkkompetens på äldreboenden och inom 
hemtjänst. Språkkurser har genomförts för undersköterskor inom 
äldreomsorgen. Kommunen håller även inspirationsdagar där de finsktalande 
undersköterskorna samlas.

På ett boende hålls veckovisa pensionärsträffar där en avlönad person håller i 
mötet. Lönen finansieras av statsbidraget. Cirka 50 finsktalande pensionärer 
deltar.

Kommunen har särskilda aktiviteter för äldre vid nationella minoritetsdagar 
såsom musikunderhållning, finsk mat och fika.

På ett nybyggt äldreboende brukar de bjuda in och hålla finsk underhållning, 
vilket är öppet för alla.

Handläggare på IFO ger första informationen om nationella minoriteters 
rättigheter, och delar ut broschyrer. 

Kommunen har via Ipads tillgång till ett digitalt verktyg/app som används av 
äldre för att lyssna på musik med mera. 

Tierps kommun har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen. 
Några undersköterskor pratar finska, men det är överlag låg kunskap bland 
personalen i det finska språket. 

För äldreomsorgen finns ett digitalt rehabiliteringsverktyg (Sävelsirkku) som 
undersköterskor och kulturombud kan använda med de äldre. Där finns finska 
sånger och berättelser som boende kan känna igen. Användandet av verktyget 
är lågt. 

De som söker bistånd informeras av handläggare om sina rättigheter i 
samband med biståndssamtalet.

Vård och omsorg: Omvärldsbevakning
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Analys och slutsatser
I jämförelsen av kommunernas arbete med 
vård och omsorg har vi tittat på utbudet av 
finska avdelningar på äldreboenden, 
personalens språkkompetens, finska aktiviteter, 
samt rutiner för att informera äldre och 
biståndssökande om nationella minoriteters 
rättigheter.

Det framkommer att 2 av 6 kommuner har 
äldreboenden med finsk profil. I dessa 
kommuner är efterfrågan hög. Det finns god 
kännedom om att kommunerna har en finsk 
avdelning, och biståndshandläggarna 
informerar om detta. Oxelösund har ett beslut 
om att införa finsk avdelning, men detta är ej 
genomfört. 

I samtliga kommuner finns språkkunskap bland 
personal inom både särskilda boenden och 
inom hemtjänst. Tillgängligheten till finskspråkig 
personal varierar dock mellan kommunerna. 
Flertalet kommuner planerar att genomföra en 
kartläggning av språkkompetens för personalen 
inom vård och omsorg. Detta finns även i 
Oxelösunds handlingsplan. Vi kan konstatera 
att Oxelösund erbjuder en jämförbar vård och 
service av finsktalande personal jämfört med 
de fyra kommuner som inte har äldreboenden 
med finsk profil. 

Två av de jämförda kommunerna erbjuder 
språkkurser och/eller fortbildningsdagar till 
vårdpersonal, vilket även erbjudits i Oxelösund. 

Samtliga kommuner har aktiviteter för äldre 
såsom musikunderhållning. Därtill 
uppmärksammas nationella minoritetsdagar 
genom exempelvis finsk mat, fika och 
musikunderhållning. Baserat på detta indikerar 
jämförelsen att andra kommuner är bättre på 
att uppmärksamma nationella minoritetsdagar 
än Oxelösund.

Majoriteten av kommunerna beskriver att 
biståndshandläggarna har rutiner för att 
informera om nationella minoriteters rättigheter. 
Det lyfts även att pensionärsorganisationer kan 
vara behjälpliga i att sprida information.

I Oxelösund saknas rutiner för att informera om 
nationella minoriteters rättigheter vid ansökan 
om bistånd och möte med handläggare. 
Kommunen bör prioritera att utforma rutiner 
och etablera dessa för att förbättra sitt 
informationsarbete och uppfylla kraven i lagen. 

En kommun i jämförelsen som uppger att de 
saknar rutin för att informera de som söker 
bistånd om nationella minoriteters rättigheter 
planerar att hålla utbildningar med 
biståndshandläggare. Detta är ett exempel på 
insats som Oxelösund också kan beakta. 

Oxelösund har en jämförbar 
ambitionsnivå kring aktiviteter och 
insatser inom vård och omsorg I 
förhållande till de jämförda kommunerna. 
Däremot saknas rutiner för att informera 
äldre och biståndssökande om nationella 
minoriteters rättigheter, och det är oklart 
hur nationella minoritetsdagar 
uppmärksammas. Andra kommuner 
arbetar bättre dessa områden. 

Vård och omsorg: Analys och slutsatser
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Information till samtliga som ansöker om bistånd om nat.min-rättigheter 

Finskspråkig personal på särskilda boenden

Finskspråkig personal inom hemtjänst

Finska aktiviteter (t ex musikunderhållning)

Finsktalande ombud eller stödperson

Vård & Omsorg

Digitalt rehabiliteringsverktyg för äldre

Avdelning med finsk inriktning

Finskt pensionärsmöte (ej samråd)

Information till samtliga som ansöker boende att det finns boende med finsk 
profil

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

Ja Nej Ja Nej Nej Nej

N/A N/A N/A N/A

      * Information 
saknas

- Stödperson Äldreombud
Kontaktperson 

inom 
äldreomsorgen

Kulturombud Språkombud

Ja Ja Ja Ja Ja Nej, rutin 
saknas

- Ja - Varje vecka - -

- - - -
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Östhammar

Nej

N/A

-

Nej, rutin 
saknas

Ja

-

* Det finns även finsktalande personal inom socialförvaltningen, LSS, förebyggande 
verksamhet.

Vård och omsorg: Sammanställning

Språkkurser eller fortbildningsdagar i finska för vårdpersonal - - --



Mål & riktlinjer

Språk och kultur
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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.

Vad säger lagen om språk & 
kultur?
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Språk och kultur: Lagstiftning
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Språk och kultur i Oxelösunds 
kommun

41

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. 

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. 

Språk och kultur: Oxelösunds kommun
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Kopplat till språk och kultur har det varit svårt att organisera aktiviteter under 
2021. Det är främst två föreningar som organiserat en del kulturevenemang. 
En förening organiserar barnaktiviteter. Den andra har organiserat sångprojekt 
med allsång, orkester och solister. Ett projekt och initiativ från en förening som 
startat 2021 är insamlandet av livsberättelser från sverigefinnar, som ska 
sammanställas i bok eller liknande. 

Kommunen erbjuder vanligtvis musikteater, finska filmer samt böcker genom 
biblioteket. Kommunen marknadsför konserter och teater som erbjuds och 
finansieras av andra aktörer, exempelvis från riksteaterföreningen. Tidigare har 
språkkurser erbjudits, men inte längre då efterfrågan saknas. Ser nu över 
möjligheter till samarbete med gymnasiets vård och omsorgsprogram, för att 
erbjuda vårdfinska som extra kurser. 

Kommunen vill jobba mot att mer kulturaktiviteter ska genomföras inom olika 
verksamheter, för att flytta fokus från att finansiera kultur till att finansiera skola 
och omsorg.  Eftersom statsbidraget primärt ska vara till merkostnader för 
förvaltningsområdet och kommunikation så borde finansiering av kultur vara 
“plan B”. Det finns tankar om att flytta en del av statsbidraget till ex 
äldrenämnden så de kan använda bidraget mer strategiskt. Nu går bidraget 
under koordinatorns/samordnarens ansvar och då går det lätt till 
kulturaktiviteter och annonsering. 

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat genom mat på 
äldreboenden, flaggning vid kommunhuset, och skyltning i biblioteket. 

Östhammars kommun
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Finskt förvaltningsområde arbetar nära biblioteket. Håller bland annat 
gemensam tipspromenad, barnteater och författarbesök. Finskt 
förvaltningsområde anordnar mycket aktiviteter genom statsbidraget, men i 
planeringen för 2022 är aktiviteterna mer delade med andra förvaltningar. 
Folkhälsan står för den maten som bjuds till äldreomsorg. De aktiviteter som 
anordnas på skolan går på skolans budget.

Under 2022 firar kommunen 10 år som finsk förvaltning och har följande 
aktiviteter planerade: bio, teater, föreläsningar, allsångskvällar både inomhus 
och utomhus 4 ggr/år, länsseminarier till kulturchefer och kultursekreterare i 
länet, samt folkhälsan. Under 2022 planeras en temavecka “mina rötter” 
tillsammans med folkhälsan, som ska vara öppen för alla elever och ge dem 
möjlighet att släktforska. 

Utöver aktiviteter där kostnader delas med biblioteket, eller de aktiviteter som 
skolan eller folkhälsan står för, betalas de flesta aktiviteter av statsbidraget. De 
jobbar för en ändring av detta eftersom flertalet aktiviteter hör till kultur och 
fritid, inte enbart finsk förvaltning. Det finns även en önskan om att alla 
förvaltningar ska ta mer ansvar och anordna aktiviteter för att uppmärksamma 
minoriteter.

För att fira nationella minoritetsdagar sker bland annat flaggning, och det ges 
finsk mat inom äldreomsorg två gånger per år vilket bekostas av folkhälsan. 
Kommunen ska hålla en utställning i samband med självständighetsdagen. De 
planerar även bild-och skrivtävling, tipspromenad, barnföreställning, samt 
bastu på torget på nationella bastudagen. Genom ABF erbjuds kurser i finska.

Karlskoga kommun
Språk och kultur: Omvärldsbevakning
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Smedjebackens kommun
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Hallstahammars kommun
Språk och kultur: Omvärldsbevakning

I Smedjebackens kommun hålls bokcirklar, författarbesök, finska filmer, musik 
och teater. Föreläsningar arrangeras ibland på biblioteket och ibland i Folkets 
hus. I den kommunala konsthallen har finsk samtidskonst visats fler än en 
gång. En utställning från Åbo resulterade även i skapande skola-verksamhet 
med en av de finländska konstnärerna. Syftet med detta var att låta 
skolklasser i Smedjebacken komma i kontakt med konst från Finland då 
väldigt många av barnen har far- och/eller morföräldrar från Finland.

I samverkan med regionteatern, riksteatern och teatrar i finland hålls något 
som kallas Finska teaterslingan, vilket visas fysiskt och ibland digitalt. Tre 
förvaltningskommuner turas om att visa den finska teatern i de tre orterna. 
Riksteaterns lokalavdelningar är med och hjälper till. Förvaltningskommunerna 
turas om att betala teater och buss genom statsbidraget.

Finsk förvaltning krokar arm med hälsofrämjaren i kommunen som jobbar mot 
äldre, och kan vara med och se till att det kommer musiker till träff efter 
exempelvis en promenadaktivitet för äldre. Ibland finansieras detta av 
kulturbudgeten, och ibland från statsbidraget.

Tidigare har språkkurser erbjudits, men det görs inte idag. Om de lyckas skapa 
språkombud kan det bli aktuellt på nytt.

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat i biblioteket och 
genom flaggning.

Kommunen erbjuder bl a. filmer, barnteater och teater, musikunderhållning på 
äldreboenden, föreläsningar, temadagar, föreläsning för högstadieelever. 
Författarturnéer samordnas i länet. På biblioteket erbjuds finsk barnteater, där 
statsbidraget betalar arvode men biblioteket står för personalkostnader. 
Samrådet har mycket inflytande i aktiviteter som rådgivande grupp, och är 
även med och hjälper till och arrangerar aktiviteter.

Hallstahammar är med i ett nätverk i Västmanland - Nätverket Finnet 
Västmanland, som jobbar för att tillsammans kunna erbjuda högklassig 
sverigefinsk och finsk kultur i länet. Under 2019 bjöd de tillsammans med flera 
aktörer länets invånare på över 100 offentliga sverigefinska/finska evenemang. 

Varje år samarbetar Västmanlands läns sex finska förvaltningskommuner med 
Sverigefinska pensionärsorganisationen i länet. Tillsammans arrangerar de ett 
språkläger för barn och deras anhöriga. Kommunen finansierar det 
språkrevitaliserande programmet genom statsbidraget.

Kommunens mödravårdscentraler har fått språkpaket för att inspirera och 
uppmuntra familjer att lära barnen finska. Målet framöver är att utveckla 
fokusgrupper och fånga in barn och ungas upplevelser ännu mer. I nästa 
handlingsplan blir fokus på barn och unga och att jobba mer med den 
gruppen. 

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat genom flaggning, 
böcker och informationsblad på biblioteket, fika på äldreboenden, samt mat på 
skolor, förskolor och inom äldreomsorgen. 
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Älvkarlebys kommun
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Tierps kommun
Språk och kultur: Omvärldsbevakning

Kultur och fritid beskrivs som duktiga på att anordna olika aktiviteter. Vissa 
aktiviteter anordnar kultur och fritid själva, och ibland stöttar finsk förvaltning 
med finansiering, t ex vid större utställningar med författarbesök, föreläsningar, 
workshops, barnteater mm. Oftast är aktiviteter på svenska med inslag av 
finska. Om det enbart är på finska blir uppslutningen sämre. 

Biblioteket har en avdelning med finska böcker. På ett nybyggt äldreboende 
finns bastu, vilket delvis finansierades av statsbidraget.  I kommunen anordnas 
även en finlandia - konsert, julkonsert, finska käpphästar, filmer, och minst två 
finska filmer per termin. Kommunen visar direktsänd teater som anordnas en 
gång per häst av Uppsala Region.

Kommunen samarbetar med andra kommuner runt Gävle riksteater för att 
exempelvis anordna buss till olika teaterföreställningar. 

Information om kulturutbudet ges genom en kulturkalender som kan hämtas i 
kommunhuset.

Språkkurser har genomförts för uskor inom äldreomsorgen. Det är låg 
efterfrågan för detta. 

För att uppmärksamma nationella minoritetsdagar plockar biblioteket fram 
böcker och information om alla minoriteter. Kommunhuset flaggar. På ett 
äldreboende ges musikunderhållning från finland till fikat, vilket är öppet för 
alla. Kommunen ersätter artist och bjuder på tårta. 

I Tierps kommun upplever samordnaren att de jobbar aktivt med att 
uppmärksamma nationella minoriteter. De har utställningar, föreställningar, 
teater, föredrag och filmvisningar. De finska aktiviteterna finansieras främst av 
statsbidraget.

Finsk förvaltning samarbetar med biblioteket kring inköp av böcker och filmer. 
Finsk litteratur är den första avdelningen man kommer till i biblioteket. 
Sverigefinska författarbesök anordnas med jämna mellanrum.

Kommunen håller på att bygga upp regional samverkan med samordnare i 
andra förvaltningskommuner, regionen samt länsstyrelsen som träffas och 
lyfter olika initiativ såsom släktforskning, föredrag, konserter med mera.

Språkkurser erbjuds inte, men kommunen har en samtalscirkel på finska en 
gång per vecka. Samtalscirkeln är riktad mot enbart sverigefinnar och öppen 
för alla åldrar. Finsk förvaltning samarbetar med ett studieförbund kring detta. 
Cirkelledaren arvoderas av finskt förvaltningsområde genom statsbidraget.

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas exempelvis genom flaggning och 
skyltning på bibliotek. På sverigefinnarnas dag får personer inom 
äldreomsorgen extra fika samtidigt som flaggor ställs fram på borden. 
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Analys och slutsatser
Samtliga kommuner uttrycker att arbetet med 
kultur och kulturella aktiviteter är och har varit 
prioriterat inom finsk förvaltning. Varje kommun 
har återkommande aktiviteter där bland annat 
föreställningar, konserter, filmer och teater hålls 
årligen. Samtliga kommuner har en finsk 
avdelning på biblioteket.

Därtill genomför ett par kommuner språkriktade 
insatser såsom språkkurser och samtalscirklar. 
Oxelösund erbjuder språkkurser, men 
samarbetar också med andra kommuner och 
svenska kyrkan för att erbjuda ett tvåspråkigt 
familjeläger. En till kommun anordnar ett 
liknande läger. Detta tyder på en något högre 
ambitionsnivå kopplat till språkriktade insatser 
inom Oxelösund jämfört med majoriteten av de 
jämförda kommunerna.

Att samverka med andra aktörer för att anordna 
aktiviteter såsom konserter och författarbesök 
uttrycks som en bra väg för att dela på 
kostnader för att erbjuda fler aktiviteter till den 
sverigefinska befolkningen.

Ett gemensamt utvecklingsområde som 
uttrycks i flertalet kommuner är att verka för att 
alla förvaltningar ska ta mer ansvar och 
anordna aktiviteter för att uppmärksamma 
minoriteter. I dagsläget hamnar det stora 
ansvaret på samordnaren och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Samtliga kommuner uppmärksammar 
nationella minoritetsdagar på olika sätt, ofta 
genom flaggning och skyltning i bibliotek. 
Några kommuner beskriver även att de har 
aktiviteter inom äldreboenden. Däremot har det 
inte framkommit att minoritetsdagar 
uppmärksammas inom förskolor eller skolor. 
Inom detta område bedömer vi att Oxelösund 
överlag har färre aktiviteter inom kommunens 
verksamheter för att uppmärksamma nationella 
minoritetsdagar, än de jämförda kommunerna. 

Vi bedömer att helhetsbilden för Oxelösunds 
arbete med språk och kultur är jämförbar med 
övriga kommuner. Några kommuner har fler 
insatser, några har färre. 

I förhållande till de kommuner som 
ingått i omvärldsanalysen har 
Oxelösund en genomsnittlig 
ambitionsnivå inom området språk och 
kultur.

Språk och kultur: Analys och slutsatser
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Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner

Språkkurser och övriga språkaktiviteter

Uppmärksammande av nationella minoritetsdagar

Avdelning med finska böcker på biblioteket

Tvåspråkigt familjeläger

Föreställningar, barnteater/teater

Språk & kultur

Författarbesök

Filmer

Allsång

Konserter, musikuppträdanden

OxelösundKarlskoga Smedjebacken Hallstahammar Älvkarleby Tierp

- - 1 helg/år - - 1 helg/år

Språkkurser - Språkpaket Språkkurser Samtalscirkel Språkkurser

-

- - - -
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Östhammar

-

-

-

Språk och kultur: Sammanställning

Föreläsningar -



Sammanfattning och 
slutsatser3
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Slutsatser från omvärldsanalysen med fokus på Oxelösunds 
kommuns arbete med finskt förvaltningsområde
Mål och riktlinjer
Utifrån den inledande genomlysningen har PwC bedömt att Oxelösunds kommun i 
dagsläget inte uppfyller kraven i minoritetslagen då bl.a. handlingsplanen inte kan anses 
vara beslutad på rätt nivå. Vid jämförelsen med andra kommuner blir det tydligt att 
samtliga jämförelsekommuner har beslutat eller kommer besluta om mål, riktlinjer och 
handlingsplaner på politisk nivå. 

Omvärldsanalysen visar även att Oxelösund har liknande svårigheter som flera av de 
jämförda kommunerna med att informera internt och genomföra aktiviteter i sin 
handlingsplan, där barn och unga är en särskilt svår grupp att nå. Att integrera mål och 
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i respektive nämnds styrdokument kan 
vara en väg för att synliggöra det delade ansvaret och säkerställa att information 
kommer ut i hela organisationen. 

Få av kommunerna uppger att de har en organiserad styrgrupp för finskt 
förvaltningsområde.

Information, service och samråd
Vår bedömning är att kommunen uppfyller informationskravet som minoritetslagen 
ställer. Jämförelsen visar att Oxelösund använder ungefär lika många kanaler som de 
övriga kommunerna. 

Kommunen erbjuder kontaktvägar på finska och uppfyller kraven i minoritetslagen. 
Ambitionsnivån bedöms vara likvärdig med övriga kommuner inom området service. 

PwC bedömer även att kraven på samråd uppfylls. För att höja statusen för det 
minoritetspolitiska arbetet i Oxelösund kan ett råd med liknande upplägg som Karlskoga 
kommun har vara ett gott exempel. Där deltar representanter från alla nämnder, KS 
samt sverigefinnar. 
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Skola och förskola
Vår bedömning utifrån den inledande genomlysningen är att Oxelösunds kommun i 
nuläget inte uppfyller kraven i minoritetslagen kopplat till att erbjuda finsk förskola då det 
bland annat saknas systematik i arbetet inom nämnden för att nå lagens krav. 

Vid jämförelsen med andra kommuner blir det tydligt att majoriteten av kommunerna inte 
erbjuder förskola eller avdelning med finsk profil. De flesta kommuner har finskspråkiga 
förskolepedagoger och språkmaterial. Även om Oxelösund inte helt uppfyller lagkraven 
håller de således en liknande utbudsnivå som övriga kommuner. Däremot är andra 
kommuner bättre på att informera vårdnadshavare.

Oxelösund erbjuder något mindre tid för modermålsundervisning än två kommuner. 
Språkstipendium är ett exempel på hur kommunen kan motivera elever till att läsa finska.

Oxelösund har under 2021 initierat ett samråd för barn och unga vilket vi ser som ett bra 
initiativ för att involvera denna målgrupp. Jämförelsen visar att majoriteten av de andra 
kommunerna har utmaningar inom detta område, vilket reflekterar en gemensam 
utmaning kopplat till att föra en dialog med barn och unga och involvera dessa. Ett annat 
sätt att nå målgruppen kan vara att lyfta minoritetsspråk inom skolans elevråd.

Vård och omsorg
Vi bedömer att kommunen inte uppfyller kraven i minoritetslagen kopplat till vård och 
omsorg av äldre. Vi ser därtill att Oxelösund har en jämförbar ambitionsnivå kring 
aktiviteter och insatser inom vård och omsorg i förhållande till de jämförda kommunerna. 
Däremot saknas rutiner för att informera äldre och biståndssökande om nationella 
minoriteters rättigheter, samt uppmärksammande av nationella minoritetsdagar, vilket 
andra kommuner arbetar bättre med. Oxelösund bör prioritera att utforma rutiner och 
arbeta systematiskt för att förbättra sitt informationsarbete inom vård och omsorg.

Kultur och fritid
Genom kommunens aktiviteter anser vi att de uppfyller de generella kraven på rätt till 
språk- och kultur i minoritetslagen. Vi bedömer att helhetsbilden för Oxelösunds arbete 
med språk och kultur är jämförbart med övriga kommuner. 
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att utföra granskning av/tillhandahålla rådgivning avseende/lämna biträde avseende skyldigheter inom ramen för minoritetslagen. 
Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Oxelösunds kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s  skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB 
inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten 
används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.
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