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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-03-16 kl 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2022-03-23

Protokollet omfattar

§96

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Mesch
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Ordförande (Kommunfullmäktige))
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterarer)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdaldena Bondeson (Sektionschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Johanna Juhlin (HR-Direktör)
Claes Ramel (Finanschef)
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§

96

Årsredovisning 2021 finskt förvaltningsområde

STK-20211672
Sammanfattning
Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt stadsbidrag på 1 980 tkr för insatser som utgår från Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. I detta ärende redovisar stadskontoret hur pengarna
fördelats och använts under 2021. Stadskontoret bedömer att trots en pågående pandemi
har arbetet med finskt förvaltningsområde och de sverigefinska Malmöbornas rättigheter
utvecklats under 2021. På ansvariga förvaltningar för fokusområdena förskola, skola,
kultur, äldreomsorg och kommunikation sker arbete kopplat till de sverigefinska
Malmöbornas rättigheter. Initiativ som att till exempel skapa nätverk och styrgrupper för
arbetet med nationella minoriteter visar på att arbetet med området i sin helhet utvecklas på
förvaltningarna. Det finns dock behov av intern kompetenshöjning om de nationella
minoriteterna och deras rättigheter, bland annat till följd av personalomsättning i
organisationen. Arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheterna och
sverigefinnarnas specifika rättigheter i förvaltningsområdet behöver också fortsätta att
utvecklas. Arbetet med finskt förvaltningsområde sker så långt som det är möjligt i samråd
med sverigefinska Malmöbor, vilket gör att stadskontoret bedömer att utvecklingen av
stadens samrådsprocess bör prioriteras i det kommande arbetet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Årsredovisning 2021 finskt
förvaltningsområde.
Beslutet skickas till
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Stadskontoret, Kommunikationsavdelningen
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220221 §93
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220221 Årsredovisning 2021 finskt
förvaltningsområde

