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Svar på skrivelse om ”oanvända medel för
stöd till de nationella minoriteterna”.

Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
I en skrivelse till kulturnämnden från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson
(V) beskrivs att Stockholm stad ingår i förvaltningsområdet som har ansvar för
förstärkt skydd av finska språket. Under 2011 hade staden 6 590 000 kr i
statsbidrag för detta och endast 14% användes. Författarna undrar ”varför
Stockholms stad i strid med lagen sparar in på minoriteternas rätt till språk och
kultur”.
I staden ligger det övergripande ansvaret för frågor om de nationella minoriteterna
hos arbetsmarknadsnämnden sedan 1 januari 2012. Kulturnämndens ansvar i
staden vad gäller de nationella minoriteterna är att ge stöd till de lokala
minoritetsorganisationerna. Kulturförvaltningen fick sent under 2011 överfört
250 000 kr från stadsledningskontoret som en del av det statsbidrag som staden
fått för att ingå i förvaltningsområdet för finska språket. Dessa pengar fördes över
till 2012 års budget. Utöver dessa medel fördelade kulturförvaltningen stöd till
nationella minoriteter om 3 735 000 kr för 2011 och fram till denna tidpunkt 2012
har 2 595 000 kr fördelats. Till den sverigefinska minoriteten fördelades 755 000
kr 2011 och under 2012 har 975 000 kr fördelats.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Stabschef
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Underlag för beslut
Skrivelse till Kulturnämnden från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V)
om ”oanvända medel för stöd till de nationella minoriteterna”.

UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
I en skrivelse till kulturnämnden från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson
(V) beskrivs att Stockholm stad ingår i förvaltningsområdet som har ansvar för
förstärkt skydd av finska, samiska och mäenkieli. Under 2011 hade staden
6 590 000 kr i statsbidrag för detta och 14% av dessa medel användes.
Författarna menar att det finns en stor efterfrågan från de nationella minoriteterna
på satsningar inom kulturen. De undrar ”varför Stockholms stad i strid med lagen
sparar in på minoriteternas rätt till språk och kultur?”.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Kulturstrategiska staben i samråd med
Arbetsmarknadsförvaltningen.

Bakgrund och syfte
Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
1 januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(SFS 2009:724). Lagen infördes för att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter. Det förstärkta skyddet för språken finska, samiska och mäenkieli - de
så kallade förvaltningsområdena – utvidgades. Från 2012 ingår sammanlagt 56
kommuner och 12 landsting/regioner i förvaltningsområden. Sju kommuner,
Gällivare, Kiruna, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Jokkmokk och Arjeplog kom
med i förvaltningsområdena redan 2000. Övriga kommuner har antingen kommit
med den 1 januari 2010 eller senare. Stockholms stad ingår sedan 2010 i
förvaltningsområdet för det finska språket. Berörda kommuner får statsbidrag för
de merkostnader som de nya bestämmelserna medför.
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ansvaret att följa upp hur lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillämpas av
förvaltningsmyndigheter.
Stockholms stad inom förvaltningsområdet för finska språket
Stadsledningskontoret ansvarade initialt för förvaltningsområdet finska. Från och
med 1 januari 2012 ansvarar arbetsmarknadsnämnden för detta. 2010 erhöll
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stadsledningskontoret 3 375 000 kr i statsbidrag för de merkostnader staden har
för att ingå i förvaltningsområdet. Endast 160 000 kr av dessa förbrukades 2010.
3 215 000 fördes då över till 2011 och staden erhöll ytterligare 3 375 000 kr i
statsbidrag och hade då sammanlagt 6 590 000 kr. 2011 förbrukades 698 796 kr,
14% av den totala summan. Således fördes det över 5 891 204 kr till 2012 och
staden erhöll ytterligare 2 640 000 kr i statsbidrag och staden har nu 8 531 204 kr
för 2012 i medel för att ingå i förvaltningsområdet för finska språket.
Kulturförvaltningen har tilldelats 750 000 kr, varav 250 000 kr överförts från
2011. Nytt för i år är att överskjutande medel ej kommer att kunna föras vidare till
nästa år.
Följande medel är fördelat inom staden:
Stadsledningskontoret
Arbetsmarknadsnämnden
Stadsdelsnämnderna
Kulturnämnden
Äldrenämnden
Utbildningsnämnden

2 415 000 kr
3 416 204 kr
1 200 000 kr
750 000 kr
500 000 kr
250 000 kr

Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk år 2011
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som har uppföljningsansvaret vad
gäller de nationella minoriteterna och minoritetsspråken publicerade i år en
rapport ”Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk år 2011”. Rapporten bygger på svaren från en enkät som
Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Sametinget sänt ut till
kommunerna i förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli. Enkäten
avser kommunernas arbete med frågor som rör de nationella minoriteterna under
2011.
I rapporten kan man läsa att Stockholm med sina 14% förbrukade medel under
2011, hade det näst lägsta resultatet av de 47 kommuner som erhållit statsbidrag
2011. Men i rapporten medges att uppgifterna är svåra att jämföra. Endast sex
kommuner förbrukade hela det statsbidrag som erhållits.
Kulturförvaltningens stöd till nationella minoritetsföreningar
Kulturförvaltningens ansvar i staden i frågan om de nationella minoriteterna är att
fördela ekonomiskt bidrag till de lokala minoritetsorganisationerna. Stödet ska
stärka minoritetskulturerna och ge organisationerna möjlighet till inflytande och
egenaktiviteter. Nedan redovisas verksamhetsstöden till de nationella
minoriteterna under 2011 och 2012.
Verksamhetsstöd 2011
Romskt Kulturcentrum
Judiska församlingen i Stockholm

1 450 000 kr
525 000 kr

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1/1712/2012
SID 4 (5)

Judiska museet Stockholm
Stiftelsen Finlands kulturinstitut
Finska föreningen i Stockholm
Judiska kvinnoklubben
Sameföreningen i Stockholm
Tornedalingar i Stockholm
Summa

750 000 kr
570 000 kr
55 000 kr
40 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
3 500 000 kr

Verksamhetsstöd 2012
Judiska församlingen i Stockholm
Judiska museet Stockholm
Stiftelsen Finlands kulturinstitut
Finska föreningen i Stockholm
Judiska kvinnoklubben
Sameföreningen i Stockholm
Tornedalingar i Stockholm
Summa

525 000 kr
750 000 kr
570 000 kr
55 000 kr
40 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
2 050 000 kr

Förutom verksamhetsstöd, fördelades 235 000 kr i projektstöd 2011 och 545 000
kr i har fördelats i kulturstöd 2012. Sammanlagt fördelade medel i projekt- och
verksamhetsstöd till nationella minoriteter 2011 var 3 735 000 kr och fram till
denna tidpunkt 2012 har 2 595 000 kr fördelats. Till den sverigefinska minoriteten
fördelades 755 000 kr 2011 och under 2012 har 975 000 kr fördelats.

Förvaltningens synpunkter
Kulturnämndens ansvar i staden vad gäller de nationella minoriteterna är att ge
stöd till de lokala minoritetsorganisationerna. Störst efterfrågan om stöd finns
framförallt hos den sverigefinska och den judiska minoriteten. Till den
sverigefinska minoriteten fördelades 755 000 kr 2011 och 975 000 kr har hittills
beviljats 2012.
Kulturförvaltningen fick sent under 2011 överfört 250 000 kr från
stadsledningskontoret som en del av det statsbidrag som staden fått för att ingå i
förvaltningsområdet för finska språket. Dessa pengar kunde inte fördelas på kort
varsel och fördes över till 2012 års budget och fördelas under året till
kulturprogram innehållande sverigefinsk kultur. 2012 har kulturförvaltningen
tilldelats ytterligare 500 000 kr. Avseende dessa medel har man inte preciserat vad
medlen kan användas till. Förvaltningen återkommer till nämnden i ett särskilt
ärende med förslag om hur medlen ska fördelas.
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I syfte att stärka och utveckla alla fem nationella minoriteternas språk och kultur
fördelade kulturförvaltningen 2011 3 735 000 kr och har under de 4 första
månaderna 2012 fördelat 2 595 000 kr i stöd. Kulturförvaltningen avser att
fortsätta stärka och utveckla de nationella minoriteternas språk och kultur.
Bilaga:
Skrivelse från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) om oanvända medel
för stöd till de nationella minoriteterna.

