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Fördelning av statsbidrag för uppbyggnad av förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska för
2022

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Statsbidrag till Stockholms stad för uppbyggnaden av förvaltningsområdena för
finska, meänkieli och samiska fördelas i enlighet med vad som sägs i stadens
promemoria.
Föredragande borgarråden Katarina Luhr och Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande.
Ärendet
Stockholms stad ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.
Med stöd av förordningen (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk utbetalar Sametinget ur anslaget 7:1, Åtgärder för nationella minoriteter, 3 140
tkr i statsbidrag till Stockholms stad som ingår i förvaltningsområde för finska,
meänkieli och samiska.
Staden är enligt förordningen skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de
utbetalda medlen och deras användning. Redovisningen ska lämnas till Sametinget.
Kommunstyrelsen har ett strategiskt och stadsövergripande ansvar för att främja
och stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen beslutar om fördelningen av statsbidraget till berörda nämnder.
Varje nämnd som tilldelas statsbidrag ska identifiera hur det används för att täcka
nämndens merkostnader för uppbyggnaden av förvaltningsområden. Varje nämnd
ska också utse en kontaktperson som ska samverka med stadsledningskontoret om
hur arbetet bidrar till att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.
Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen redogöra för utvecklingsarbetet samt hur
statsbidraget har använts samt internfakturera kommunstyrelsen för sina kostnader
för uppbyggnaden av de tre förvaltningsområdena.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. I enlighet med vad som föreskrivs i
förordningen har stadsledningskontoret genomfört samråd med de nationella minoriteterna om hur statsbidraget kan användas för att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter. Likaså har förslag om statsbidragets användning stämts av med berörda
fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar.
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Våra synpunkter
I Sveriges huvudstad ska människor som tillhör de nationella minoriteterna ha rätt till
sitt språk och sin kultur. Det handlar om att vi som kommun ska leva upp till våra
skyldigheter enligt grundskyddet gentemot de nationella minoriteterna. Staden har
viktiga styrdokument, Riktlinjer för nationella minoriteternas rättigheter, som kommer att vägleda stadens arbete de kommande åren.
Vår roll som kommun är att säkerställa att varje individ får tillgång till sitt språk,
sitt kulturella arv och möjligheten att själv välja hur hen definierar sig och kan bli
den hen vill. Vi är medvetena om att en hel del arbete återstår för att efterlevnaden av
de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna säkerställas, och vi ska fortsätta att
utveckla våra verksamheter så att vi lever upp till de krav som finns i minoritetslagstiftningen. Det handlar bland annat om förskola, äldreomsorg och modersmålsundervisning. Det är viktigt att staden bidrar till revitaliseringen av minoritetsspråken
och stärker ungas rättigheter och tidig tillgång till sin kultur och sitt språk. Utbildningsnämnden kommer därför i år med hjälp av bidraget, tillsammans med en stadsdelsnämnd och i samråd med de berörda minoriteterna pröva former för en förskoleverksamhet på samiska och meänkieli.
Minoriteternas egna organisationer är viktiga aktörer för kulturlivet och demokratin som ska få bättre förutsättningar till att få stöd från staden. Därför innebär förslaget att kulturnämnden fortsatt bibehåller en hög nivå av statsbidraget, där delar av
statsbidraget ska gå till kulturstöd till föreningar som företräder minoriteterna samt
till aktiviteter som gynnar den finskromska minoritetens möjligheter att utveckla sina
språkvarieteter.
Vi kommer också att fortsätta genomföra regelbundna samråd med minoriteterna
och tillsammans utveckla nya former för dialog och samråd. Staden ska bli mer inkluderande, synliggöra de nationella minoriteterna och urfolket, och motverka alla
former av diskriminering. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med företrädare för
minoriteterna om hur vi genomför detta på bästa sätt.
I övrigt hänvisar vi till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Vi föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Statsbidrag till Stockholms stad för uppbyggnaden av förvaltningsområdena för
finska, meänkieli och samiska fördelas i enlighet med vad som sägs i stadens promemoria.
Stockholm den 1 juni 2022
KATARINA LUHR OCH ISABEL SMEDBERG-PALMQVIST
Bilaga
Sametingets beslut om utbetalning av statsbidrag till kommuner 2022
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det
innebär att staden erhåller statsbidrag enligt förordningen (2009:1 299) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Av förordningen framgår att statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter enskilda har enligt
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för
att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.
Av förordningen framgår också att kommuner som ingår i förvaltningsområde
tillsammans med de nationella minoriteterna ska kartlägga de behov som finns i
kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska.
Med stöd av förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk utbetalar Sametinget ur anslaget 7:1, Åtgärder för nationella minoriteter,
3 140 tkr i statsbidrag till Stockholms stad som ingår i förvaltningsområde för finska,
meänkieli och samiska. Staden är enligt förordningen skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och deras användning. Redovisningen ska
lämnas till Sametinget.
Kommunstyrelsen har ett strategiskt och stadsövergripande ansvar för att främja
och stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen beslutar om fördelningen av statsbidraget till berörda nämnder.
Varje nämnd som tilldelas statsbidrag ska identifiera hur det används för att täcka
nämndens merkostnader för uppbyggnaden av förvaltningsområden. Varje nämnd
ska också utse en kontaktperson som ska samverka med stadsledningskontoret om
hur arbetet bidrar till att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.
Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen redogöra för utvecklingsarbetet samt hur
statsbidraget har använts samt internfakturera kommunstyrelsen för sina kostnader
för uppbyggnaden av de tre förvaltningsområdena.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2022 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret har genomfört en översiktlig analys av minoritetsarbetet. Det är påtagligt att statsbidraget hittills har tjänat sitt syfte. Det finns dock behov av en tydligare riktning
för hur statsbidraget kan bidra till att flytta fram positionerna i det minoritetspolitiska arbetet.
Det är också påtagligt att staden har kommit relativt långt i uppbyggnaden av det finska förvaltningsområdet. De påbörjade initiativen för att stärka de finskromska delarna behöver fortsatt utmärka stadens arbete. Lika så behöver uppbyggnaden av förvaltningsområdet för samiska och meänkieli än mer prioriteras framöver.
Den översiktliga analysen visar att de insatser och aktiviteter som bekostas av statsbidraget behöver framöver än tydligare ingå som ett led i stadens långsiktiga plan för minoritetsarbetet och i huvudsak gå till utveckling av förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk, mötesplatser, information om rättigheterna samt hur de kan hävdas i staden och kulturstöd.
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Det är mot denna bakgrund stadsledningskontoret föreslår att kulturnämnden fortsatt bibehåller en hög nivå av statsbidraget där en del av statsbidraget ska gå till kulturstöd till föreningar som företräder minoriteterna samt aktiviteter som gynnar den finskromska minoritetens möjligheter att utveckla kaale och finska.
Utbildningsnämnden bibehåller en hög nivå av statsbidraget och kommer i år tillsammans
med en stadsdelsnämnd att stödja utvecklingen och med hjälp av bidraget pröva former för en
förskoleverksamhet på samiska och meänkieli. Stadsdelsnämnderna bör ha fortsatt fokus på
att tillgängliggöra och utveckla träffpunkter och kulturaktiviteter.
Stadsledningskontoret föreslår med ledning av detta att 2022 års statsbidrag för uppbyggnad av förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska om 3 140 tkr fördelas enligt
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsledningskontoret 40 tkr
Kulturnämnden 1 200 tkr
Utbildningsnämnden 1 000 tkr
Äldrenämnden 500 tkr
Kluster 1: stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm 60tkr
Kluster 2: stadsdelsnämnderna Hägersten-Älvsjö och Skärholmen 80 tkr
Kluster 3: stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck.100 tkr
Kluster 4: stadsdelsnämnderna Bromma och Hässelby-Vällingby. 80 tkr
Kluster 5: stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. 80 tkr
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