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Anmälan om fördelning av statliga medel till
sverigefinska minoriteten.
Stockholm ingår sedan 2010 i ”förvaltningsområdet” för finska
språket, som en av 23 kommuner i landet. För Stockholm innebär
det att det finska språket är särskilt skyddat och att alla
medborgare ska ha rätt till dagis, skola, äldreomsorg,
myndighetskontakt och även kultur på finska. Ett särskilt statligt
stöd fördelas till förvaltningsområdets deltagarkommuner för
arbetet med de nationella minoriteterna. Uppföljande
myndigheter är Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.
Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan 2012 ansvaret för
minoritetsfrågorna i staden och fördelar pengarna till
stadsdelsförvaltningarna och utvalda fackförvaltningar. Det finns
också en extern samrådsgrupp kopplad till
arbetsmarknadsförvaltningen. Kulturförvaltningen representeras
där av en handläggare, kulturstrategiska staben.
För 2014 finns 500 tkr att fördela inom Kulturförvaltningen, med
syftet att stärka och synliggöra den sverigefinska kulturen, med
fokus på det finska språket.
Synpunkter har inhämtats från det sverigefinska samrådet inför
ledningsgruppens beslutsmöte samt även stämts av efter
inhämtande av förslag från kulturförvaltningens verksamheter
och avdelningar.
Det sverigefinska samrådet föreslår följande fördelning av de
statliga pengarna:
Bibliotek
Kulturskolan
Evenemang
KSS
Summa:

stockholm.se

150 tkr
70 tkr
50 tkr
230 tkr
500 tkr

Tjänsteutlåtande
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Stockholms stadsbibliotek
150 tkr
Program:
 Deltagande i finska kulturveckan v. 21
 Barnprogram, sagostunder och barnteater, Tove Jansson 100
år
 Vuxenprogram, skrivarcirkel, berättarcaféer, författarbesök
 Uppmärksamma festdagar som sverigefinskadagen och
självständighetsdagen
Medieinköp:
Minneslådor som kan användas på äldreboenden och
träffpunkter, samt även komplettera ordinarie medieinköp.
Marknadsföring:
Översättning av informationsmaterial samt material till finska
veckan, föreläsningar om nya finska barnböcker för
förskolelärare samt föreläsning om biblioteks- och
litteraturanvändning för finskkunnig personal inom hemtjänst,
äldreomsorg och finsk väntjänst.

Kulturstrategiska staben
230 tkr
Särskilt stöd att söka för sverigefinska minoriteten för:




Kulturprogram som stärker det finska språket
Kulturprogram/evenemang för minoritetens äldre
Kulturprogram för barn och unga på finska

Kulturskolan
70 tkr




Sagoläsning eller teaterlek på finska för yngre barn på nya
Biblerian i Hässelby gård under hösten 2014. Satsningen
genomförs av 1-2 teaterpedagoger.
Workshop i digitalt berättande med ca 10 ungdomar på
Sverigefinska skolan i Kista.
Festivalaktivitet med fotostudio inklusive utrustning och två
personal under fyra timmar.

Evenemangsenheten
50 tkr
Två finska nycirkuskompanier under Kulturfestivalen för
uppträdanden på Sergels Torg.

Tjänsteutlåtande
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Bilaga: Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande
Fördelning av statsbidrag för Stockholms stads som finsk
förvaltningskommun

