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MÅL OCH RIKTLINJER
Utgångsläge
Sveriges nationella minoriteter är sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar och deras erkända
minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Östhammars kommun är enligt lag
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk skyldig att skydda och främja de nationella
minoriteterna, deras språk och kultur. Kommunen ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter
samt ge dem möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.
Östhammars kommun hör sedan januari 2010 till finskt förvaltningsområde och har därmed ett särskilt ansvar
för att värna om det finska språkets ställning. Kommunens arbete med finskt förvaltningsområde ska under 2019
fortsätta utvecklas i enlighet med förslagen i delbetänkandet ”Nästa steg? Förslag till en stärkt minoritetspolitik”
(SOU 2017:60). Den 1 januari 2019 träder den reviderade förstärkta minoritetslagen i kraft där det bl.a. heter att
kommunerna ska kunna erbjuda förskola och äldre omsorg helt eller till väsentlig del på finska.

Övergripande mål 2019
I Östhammars kommun ska invånarna ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet
till delaktighet och engagemang. Invånarna ska ha ett högt förtroende för kommunen och ges reella möjligheter
till dialog och delaktighet i såväl enkla frågor som långsiktiga arbeten. De ska också ges god service, information
och ett gott bemötande. Kommunens arbete med den finskspråkiga nationella minoriteten syftar till att utveckla
kommunens verksamhet så att detta kommunövergripande mål kan nås för de kommuninvånare som hör till den
nationella minoriteten.

Övergripande mål för Östhammars kommuns arbete med finskt
förvaltningsområde
1) Kommunen ska utveckla arbetet med att säkerställa att kommuninvånare som hör till den nationella
minoriteten får sina rättigheter tillgodosedda gällande språk, kultur och information.
2) Kommunen ska öka kunskap om minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas rättigheter.

Framgångsfaktorer:
• Kommunen förankrar arbetet för det finska språket och för finsk kultur inom olika kommunala
verksamheter så att det blir en naturlig del av den ordinarie verksamheten.
• Kommunen arbetar aktivt med att rekrytera finskspråkig personal.
• Den sverigefinska minoritetens möjlighet till modersmål och språkbruk ökar. Kommunen prioriterar
särskilt arbetet med att främja barns rätt till det finska språket.
• Fortsatta informationsinsatser för att östhammarsbor och Östhammars kommuns medarbetare får ökad
kännedom om minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas rättigheter.
• Kommunen utvecklar samarbetet och utbytet med Finland för att finna inspiration och idéer för att
kunna förnya och utveckla arbetet med finskspråkig verksamhet i kommunen. Särskilt fokus för
samarbetet är att utveckla formerna för t.ex. språkkurser, metodutveckling och rekrytering.
• Socialförvaltningen ska särskilt beakta brukarnas önskan eller behov av att kommunicera på finska

Informationsinsatser
•
•

Kommunen har gjort om de finskspråkiga sidorna i samband med den nya webbplatsen.
Kommunen informerar via lämpliga kanaler om aktiviteter med finsk anknytning.
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Kommunen informerar tydligt om rätten till finskspråkig service samt om hur man går till väga om man
vill använda denna rättighet.
Socialförvaltningen informerar aktivt om rätten till äldreomsorg på finska samt om de insatser som
erbjuds på finska.
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar aktivt om rätten till förskoleverksamhet helt eller delvis
på finska samt om den verksamhet som erbjuds på finska inom förskolan, i förskoleklass och skolan.

Kultur- och språkaktiviteter
•

•
•
•

Kommunen ska under året verka för att det finns ett frekvent aktivitetsutbud (tillsammans med de finska
föreningarna) med fokus på finska språket och finsk kultur för olika åldrar. Barn och unga är särskilt
prioriterade.
Kommunen i samverkan med andra lokala aktörer anordnar finska kulturdagar etc.
Kommunen uppmärksammar de finska och sverigefinska högtiderna - till exempel Sverigefinnarnas dag
den 24 februari, finska morsdagen andra söndagen i maj och självständighetsdagen den 6 december.
Kommunen erbjuder olika former av kompetensutveckling i det finska språket till kommuns
medarbetare och allmänheten.

Samråd med den sverigefinska minoriteten
•
•

Samråd hålles under året vid behov. Samrådsgruppen ska bestå av sverigefinnarnas representanter,
kommunens tjänstepersoner och politiker.
Samrådsgruppen kompletteras med olika referensgrupper om så behövs.
.

