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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 2020. Stadskontoret har även gjort en återblick på de sex år som Malmö stad varit del av
det finska förvaltningsområdet för att få en uppfattning av hur arbetet med att tillgodose den
sverigefinska gruppens lagstadgade rättigheter har utvecklats över tid.
Stadskontoret bedömer att arbetet med finskt förvaltningsområde och de sverigefinska
Malmöbornas rättigheter fortsatt är under utveckling. Trots att delar av den service som staden
ska erbjuda sverigefinska Malmöbor och en struktur för samråd är etablerade, finns områden
som Malmö stad bör utveckla i det fortsatta arbetet för att till fullo tillgodose den sverigefinska
gruppens minoritetsrättigheter. Det gäller framförallt områdena barn och ungas samt äldres
rättigheter till sitt språk och sin kultur. I övrigt framkommer ett behov av att öka kunskapen om
den sverigefinska gruppen och dess rättigheter internt inom Malmö stad.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-22
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till
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Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
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Ärendet

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot ett
årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt förvaltningsområde. Arbetet utgår från Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, Policy avseende
Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter (TN-2014-856-3) samt Program
för den nationella minoriteten sverigefinnar (STK-2015-1378-8) och är en del av Malmö stads arbete
med nationella minoriteter. I årsredovisningen sker en sammanställning av hur budgeten
fördelats och vilken utveckling som skett under året. Stadskontoret har även gjort en återblick på
de sex år som Malmö stad varit del av det finska förvaltningsområdet för att få en uppfattning av
hur arbetet med att tillgodose den sverigefinska gruppens lagstadgade rättigheter har utvecklats
över tid. Denna har gjorts genom att läsa igenom tidigare årsredovisningar samt
minnesanteckningar från samråd, samt genom att föra dialog med de sverigefinska
representanterna. Återblicken är också tänkt att ge en bild av vilka områden som bedöms ha ett
behov av fortsatt utveckling.
Budget 2020

Kommunstyrelsen beslutade inför 2020 (STK-2019-1354) om disponering och fördelning av de
statliga medlen. Det beslutades även att om fördelade medel inte nyttjas av respektive nämnd ska
dessa kunna avropas av annan nämnd, efter överenskommelse med stadskontoret. Nedan
framgår den ekonomiska fördelningen av budget 2020 gällande finskt förvaltningsområde samt
det slutliga utfallet.
Område
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Kulturnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Totalt

Budget 2020
580 000
60 000
415 000
625 000

Utfall 2020
300 000
16 000
160 000
700 000

300 000
1 980 000

434 000
1 610 000

Inför omfördelning av budget 2020 har dialog skett med såväl förvaltningarna som de sverigefinska representanterna. Omfördelningen har möjliggjort att en så stor del som möjligt av
statsbidraget har kunnat användas i arbetet med finskt förvaltningsområde. De största
avvikelserna gällande användning av statsbidraget beror på att majoriteten av
kulturarrangemangen fått ställas in på grund av coronapandemin samt att ambulerande finskt
språkstöd getts i en mindre omfattning på stadens förskolor.
Länsstyrelsen Stockholm har såsom övriga år, gett möjligheten att ansöka om en överföring av
de delar av statsbidraget som ej använts under 2020, till nästkommande år. Överföring till
nästkommande godkänns endast i undantagsfall och för att en sådan ansökan ska godkännas ska
de merkostnader för aktiviteter som överförd summa är tänkta att täcka, inte kunna täckas av
nästkommande års statsbidrag. Stadskontoret har utifrån planerad verksamhet för 2021 och det
rådande läget med pandemin, sett att en sådan överföring ej kan motiveras och har därmed ej
ansökt om överföring av medel.
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Förvaltningarnas utveckling av arbetet med finskt förvaltningsområde

I samråd med sverigefinska Malmöbor har Malmö stad definierat fem fokusområden för arbetet
med finskt förvaltningsområde. Dessa är förskola, skola, kultur, äldreomsorg och
kommunikation. Nedan följer en redogörelse för det arbete som skett på respektive ansvarig
förvaltning och vilken utveckling som skett under 2020. Stadskontoret redovisar även hur
arbetet med samordningen av arbetet fortlöpt.
Förskola

Från och med 2016 driver Malmö stad en finsk förskoleavdelning och ett ambulerande
språkstöd för sverigefinska barn på förskolor runt om i staden. Förskoleverksamheten på finska
är väl etablerad inom ramen för arbetet med finskt förvaltningsområde. Från och med 2019
finns också möjlighet till öppen förskoleverksamhet på finska.
Förskoleutbildning med finsk inriktning
Förskoleförvaltningen genomför kontinuerligt språkkartläggningar av vilka språk som talas av
barn och pedagoger i de kommunala förskolorna. Kartläggningen för 2020 visar att finska har
uppgetts som modersmål för 51 barn och sju medarbetare. Av dessa återfinns 24 barn och fem
medarbetare på Spinneriets förskola. Fyra av pedagogerna arbetar på den finskspråkiga
avdelningen Lankarulla, och den femte arbetar som ambulerande pedagog och träffar
sverigefinska barn på de förskolor där de går. De barn som tar del av det ambulerande stödet är
för närvarande 22 till antalet. På en förskola finns idag fem barn med sverigefinsk bakgrund,
men det vanligaste är att det endast är enstaka barn på en förskola som tar del av stödet. Detta
ställer stora krav på planering och flexibilitet för den ambulerande pedagogen.
Det totala antalet barn som tar del av finskspråkiga insatser har ökat jämfört med 2019. Samtliga
vårdnadshavares efterfrågan på plats på Lankarulla har tillgodosetts under 2020 och
verksamheten har utvecklats utifrån de pedagogiska behov som uppstått då fler barn har tagits
in. Genom att ytterligare en finsktalande pedagog har anställts är det möjligt att i högre grad
anpassa utbildningen till barnens individuella behov, exempelvis vid gruppsammansättningar.
Vad gäller det ambulerande stödet har en av de två pedagoger som haft detta uppdrag gått i
pension under året. Den andra personen arbetar idag 75% som ambulerande pedagog, och
planeringen för 2021 är fortsatt i den omfattningen.
Från och med 2019 har också möjlighet till öppen förskoleverksamhet på finska funnits.
Under 2020 har intresset på grund av pandemin varit litet. Därför kan det vara bra att föra dialog
med den sverigefinska gruppen om hur behoven och önskemålen gällande öppen
förskoleverksamhet på finska ser ut när allmänna rekommendationer gällande covid-19 tillåter
att verksamheten återupptas.
Anpassningar med anledning av pandemin
Verksamheten på Spinneriet har under året bedrivits utifrån de riktlinjer och rekommendationer
som tagits fram med anledning av coronapandemin. För den ambulerande pedagogen har detta
inneburit att anpassningar behövt göras för att inte bidra till smittspridning mellan de aktuella
förskolorna. Under våren pausades besöken under en period och den ambulerande pedagogen
arbetade då på Spinneriet. Från höstterminen har det ambulerande stödet genomförts veckovis
vilket inneburit att barnen fått träffa den finsktalande pedagogen mer intensivt under en vecka,
men inte lika frekvent som tidigare.
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Kulturupplevelse på svenska och finska fördelas till barn med finsk bakgrund
I oktober spelade den sverigefinska scenkonstgruppen Kaveri-kollektivet sin föreställning
Mineralism för ett flertal förskolor i Malmö. I samarbete med kulturförvaltningen fördelades
platserna till Spinneriets förskola samt till de förskolor där det finns barn som tar del av det
ambulerande stödet. Föreställningen innehåller tal och musik på både svenska och finska och har
gett pedagoger möjlighet att göra en koppling till de nationella minoriteterna i sin undervisning.
Ett väl etablerat samarbete finns sedan länge mellan förskoleförvaltningen och
kulturförvaltningen. Under 2021 kommer det göras fortsatta insatser för att öka tillgången till
kultur och litteratur på de nationella minoritetsspråken.
Arbetet med de nationella minoriteterna behöver stärkas
Med utgångspunkt i minoritetslagen förtydligades de nationella minoriteternas rättigheter i den
senaste läroplanen för förskolan (Lpfö 18), vilket gjort att ett särskilt fokus riktats mot frågan
inom förvaltningen. Under 2020 har en tjänsteperson på förskoleförvaltningens avdelning
Kvalitet och myndighet därför fått i uppdrag att arbeta med insatser kopplade till de nationella
minoriteterna. Det framgår att både rektorer och pedagoger önskar ta del av kunskapshöjande
insatser om de nationella minoriteterna och aktuell lagstiftning på området. Det påtalas att det
saknas metodhandledningar och pedagogiskt material för den som vill arbeta med området.
Under året har en rad förslag på hur arbetet med nationella minoriteter kan utvecklas tagits fram,
till exempel vad gäller information för medarbetare på nya Komin, hur förvaltningen ska
samarbeta med företrädare för de nationella minoriteterna och kring olika sätt att väcka intresse
för frågan. Ett exempel på arbetet med att inspirera och sprida kunskap hos medarbetarna är att
flera artiklar om nationella minoriteter publicerades i förskoleförvaltningens tidning Fokus
förskola i november. I tidningen fanns bland annat en längre artikel om avdelningen Lankarulla
och vad finskt förvaltningsområde innebär. Texten åtföljdes av en faktaruta om de fem
nationella minoriteterna.
Skola

När skolan tillkom som nytt fokusområde 2018 framförde sverigefinska Malmöbor önskemål
om att grundskoleförvaltningen borde titta på ökat antal undervisningstimmar i finska, hur
transport till modersmålsundervisningen kan ordnas samt se över möjligheten till finsk/a
klass/er. Senare har också önskemål om att på ett bättre sätt tillgodose de sverigefinska barnens
undervisningsbehov utifrån deras kunskapsnivåer lyfts. I dagsläget är det 44 elever som läser
modersmålet finska i grundskolan. Av dessa är det 29 som läser finska som sitt första språk och
resterande 15 läser det som sitt andra språk.
Ett nytt sätt att organisera modersmålsundervisning i finska
Utifrån de sverigefinska gruppens önskemål har Språkcentralen, som ansvarar för
modersmålsundervisningen, under läsåret 2019/2020 arbetat fram ett förslag på ett nytt sätt att
organisera modersmålsundervisningen i finska. Språkcentralen hade inför sommaren ett möte
med vårdnadshavare kring förslaget.
Förslaget innebar att samla modersmålsundervisningen i finska till ett fåtal skolor i Malmö
istället för utspritt på ett flertal skolor samt att dubblera tiden för modersmålsundervisningens
från i snitt 60 minuter till 120 minuter. Grunden för förslaget att samla elever på ett mindre antal
skolor, var för att få till större grupper och på ett bättre sätt kunna uppmärksamma de olika
kunskapsnivåerna hos eleverna. I samband med presentationen av förslaget förtydligades
skolornas ansvar att vid behov ordna transport till modersmålsundervisningen. Den nya
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organisationen trädde i kraft i början av läsåret 2020/2021.
Beslut om att ta bort modersmålsundervisning i förskoleklass
Under läsåret 2019/2020 tog grundskolenämnden ett beslut att ta bort
modersmålsundervisningen i förskoleklass från och med läsåret 2020/2021 för alla språk, så
även de nationella minoritetsspråken. Detta beslut har överklagats av sverigefinska Malmöbor till
förvaltningsrätten (Mål 1707-20) då staden som del av det finska förvaltningsområdet har åtagit
sig ett större ansvar för att skydda och främja det finska språket. Grundskolenämnden står
tillsvidare fast vid sitt beslut.
Fortsatt dialog gällande det nya upplägget av undervisningen samt modersmålsstöd i
förskoleklass
Under höstterminen bjöd Språkcentralen in till fokusområdessamråd gällande skola för att bland
annat diskutera erfarenheterna kring den nya organisationen och om modersmålsstöd i
förskoleklass. Även om eleverna i förskoleklass inte har modersmålsundervisning i finska, har de
rätt till modersmålsstöd och vårdnadshavarna efterfrågar ett förtydligande på vad det innebär.
Språkcentralen har inte ansvar för hur modersmålsstödet i förskoleklass utformas, utan det är
varje skolenhet som organiserar för detta. Detta innebär att det är respektive rektors ansvar. En
annan viktig fråga som lyftes var hur deltagandet vid dessa samrådsmöten för fokusområdet
skola kan ökas för att i sin tur öka delaktigheten för den sverigefinska gruppen i frågor som
berör skolan.
Kultur

Kulturförvaltningens verksamheter har arrangerat många uppskattade och välbesökta aktiviteter
inom ramen för finskt förvaltningsområde under de gångna åren. I framtagande av dessa har den
sverigefinska gruppen i Malmö varit en viktig part för att träffa rätt gällande det kulturutbud med
sverigefinsk anknytning som erbjuds Malmöbor.
Inställda kulturarrangemang och anpassningar med anledning av pandemin
De flesta sverigefinska aktiviteter har under 2020 blivit inställda på grund av coronapandemin.
Kulturförvaltningen har under året till exempel fördelat medel till Malmöfestivalen för
kulturverksamhet inom ramen för arbetet med finskt förvaltningsområde, som tyvärr fått ställas
in. Även de arrangemang som planerats inom Sommarscen har fått ställas in. Verksamheterna
har trots detta försökt att ställa om i den mån som det varit möjligt och istället tillhandahållit
digitala arrangemang. Som exempel har Stadsarkivet i samarbete med hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen möjliggjort kultur för äldre genom filmvisning med finsk textning.
Scenkonst med finsk anknytning
Enheten för kulturarrangemang har som mål att varje termin erbjuda scenkonst som särskilt
riktar sig till det finska förvaltningsområdet. Scenkonsten som erbjuds har koppling till det finska
språket och/eller det sverigefinska kulturarvet. Föreställningarna riktar sig till både förskole- och
grundskolebarn. I år fick ett arrangemang ställas in då artisten på grund av pandemin inte kunde
åka över gränsen till Sverige. Istället köptes en dansföreställning med Kaveri Kollektivet, kallad
Mineralism. Föreställningen spelades fyra dagar under hösten och var välbesökt.
Aktiviteter kopplade till det skrivna ordet och konst
Biblioteken i Malmö har haft fem sagostunder planerade under året, två har blivit av under våren
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och tre har ställts in och istället spelats in digitalt. Stadsbiblioteket har dessutom varit
medarrangör för en populär digital skrivarkurs på finska, med kursledaren Niina Hakalahti.
Kursen pågick i två dagar och hade många deltagare som även gett bra respons på upplägget.
Malmö Konsthall har under våren 2020 vid två tillfällen anordnat skapande verkstäder. En för
familjer på Malmö Konsthall och en uppsökande på den finskspråkiga förskoleavdelningen
Lankarulla på Spinneriets förskola. Konsthallen har också haft en visning för vuxna på finska
under hösten, och en planerad workshop för familjer som tyvärr fick ställas in. Istället filmades
en kortare visning av utställningen och en skapande workshop som har lagts ut via
Kulturförvaltningens Youtube-kanal.
Utifrån sverigefinska Malmöbors önskemål har Moderna Museet på uppdrag av
kulturförvaltningen genomfört en fullbokad visning på finska av Hilma af Klint. Visningen var
mycket uppskattad.
Sverigefinsk kultur i Kirseberg
Ringstasalen på Kirsebergs fritids- och kulturhus har under de senaste åren upplåtits
kostnadsfritt till den sverigefinska gruppen på torsdagar. Detta för att främja sverigefinska
föreningar och grupper att arrangera aktiviteter på finska. Under 2020 har Ringstasalen på grund
av pandemin endast använts för kursändamål av den sverigefinska gruppen under februari
månad.
Uppmärksammande av Finlands självständighetsdag
Kulturförvaltningen har tillsammans med stadskontoret genomfört en digital livesändning den 6
december för att fira Finlands självständighetsdag. I samråd med sverigefinska Malmöbor har
det tidigare framkommit att uppmärksammandet av denna dag är viktig för gruppen. Dagen är
också ett bra tillfälle att uppmärksamma Sverige och Finlands gemensamma historia och det
faktum att Malmö är del av det finska förvaltningsområdet. I samarbete med Malmö Museer
kunde arrangemanget genomföras med ett fullspäckat program för alla åldrar. Livesändningen
blev väldigt uppskattad och inspelningen finns att tillgå på Malmö stads hemsida och Youtubekanal.
Äldreomsorg

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har under 2020 präglats av den pågående
coronapandemin och de intensiva insatser som genomförts och genomförs för att skydda och
stödja brukare, anhöriga, äldre Malmöbor och medarbetare. Medarbetare och chefer har ställts
inför en unik situation som de har varit tvungna att hantera dag för dag. Förändrade rutiner,
riktlinjer och arbetssituationer har medfört att flera planerade utvecklingsarbeten har satts på
paus eller planerats om utifrån rådande läge.
Tvåspråkig finsktalande projektsekreterare
Ekonomiska medel har använts till en tvåspråkig finsktalande projektsekreterare på hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen. I uppdraget har det bland annat ingått samråd med den sverigefinska
minoritetsgruppen, externt samarbete, information och utbildning. Projektsekreteraren har också
arbetat med att identifiera behov av tjänster och service och samverkat med kulturförvaltningen i
syfte att tillgängliggöra kultur riktat till målgruppen. Projektsekreteraren har därutöver även
utfört översättningsrelaterat arbete, bistått stadens kontaktcenter vid kommunikation med
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finskspråkiga medborgare och säkerställt en telefontid för målgruppen. Inför 2020 togs en
uppdragsbeskrivning och planering för året fram. På grund av pandemin har planerade fysiska
träffar och aktiviteter på mötesplatserna för seniorer inte kunnat genomföras. Istället har
uppsökande telefonkontakt upprättats gentemot målgruppen. Under året har projektsekreterare
ringt 6–7 samtal om dagen i syfte att erbjuda social samvaro via telefon samt för att informera
om stöd och service. Samtalen har uppskattats av målgruppen.
Tydligare information om rättigheter till äldre samt ny matchningsprocess
Den nya blanketten för ansökan om insatser inom vård och omsorg enligt socialtjänstlagen har
uppdaterats med information om att kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få
hela eller väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg
av personal som behärskar finska. En process för att matcha önskat behov av service och
omvårdnad på finska med finsktalande medarbetare har också tagits fram. Projektsekreteraren
har en samordnande funktion i detta arbete.
Möjligheterna för att inrätta en finsk profilavdelning utreds
Sverigefinska äldre har sedan tidigare framfört att de anser att den sverigefinska gruppens
rättigheter till äldreomsorg på finska inte till fullo tillgodoses. Önskemål om en finskspråkig
avdelning inom särskilt boende har lyfts fram. Arbete pågår kring att utreda möjligheterna att
inrätta en finsk profilavdelning inom särskilt boende. Utredningen förväntas vara klar i början av
2021.
Kommunikation

Stadskontoret ansvarar för att samordna arbetet med kommunikation gällande finskt
förvaltningsområde. Malmö stad har sedan 2016 finska sidor på stadens hemsida på adressen
malmo.se/finska (alternativt malmo.se/suomeksi). Att uppdatera dessa sidor och hålla dessa
relevanta för den sverigefinska gruppen är en av de huvuduppgifter som stadskontoret har i
relation till fokusområdet kommunikation. Stadskontoret ska även hålla i samråd gällande
kommunikation med sverigefinska Malmöbor samt utveckla sätten att nå ut till den sverigefinska
gruppen gällande deras lagstadgade rättigheter, finskt förvaltningsområde samt aktiviteter och
arrangemang som hålls inom ramen för arbetet.
Omorganisation av kommunikationsavdelningen och ändrade arbetssätt har påverkat
arbetet med malmo.se/finska
När de finska sidorna på malmo.se togs fram gjordes ingen långsiktig plan för hur dessa sidor
skulle hållas uppdaterade. Inledningsvis fanns den finsktalande kommunikatör som tagit fram
sidorna tillgänglig som timanställd för att hantera uppdateringarna. Därefter togs uppdraget
tillsammans med stödkommunikatör från stadskontorets kommunikationsavdelning över av
stadskontorets samordnare för finskt förvaltningsområde, som har finskspråkig kompetens. I
dagsläget ligger ansvaret för dessa sidor i sin helhet på samordnaren. I samråd med sverigefinska
Malmöbor har stadskontoret ringat in behovet att titta närmare på möjligheterna att nyttja en del
av de till stadskontoret fördelade medlen till att bekosta en finskspråkig kommunikatör som kan
ansvara för de finska sidorna på malmo.se samt kommunikation gällande finskt
förvaltningsområde.
Extern och intern kommunikation om finskt förvaltningsområde och
minoritetsrättigheter
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Till största del har kommunikationsinsatserna under 2020 handlat om att marknadsföra de
samråd som Malmö stad hållit med sverigefinska Malmöbor. Detta har gjorts via annonsering i
Vårt Malmö, via stadens maillista för finskt förvaltningsområde och sverigefinska föreningar och
nätverk, samt i grupper på sociala medier som når den sverigefinska gruppen i Malmö. De äldre
har fått information om samråd via telefonsamtal från den finskspråkiga projektsekreteraren på
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Annonsering i Vårt Malmö har också gjorts för att
uppmärksamma de finska sidorna på malmo.se. Till en viss del har stadskontoret även
informerat sverigefinska Malmöbor om den sverigefinska gruppens lagstadgade rättigheter, bland
annat i samband med en utbildning om lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Internt har sidorna gällande nationella minoriteter på Komin uppdaterats och sverigefinnarnas
dag och Finlands självständighetsdag har uppmärksammats. I samband med att revideringen av
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter (STK-20191013) och Program för den nationella minoriteten sverigefinnar (STK-2019-1016) gjordes en
kommunikationsinsats på Komin, som främst riktade sig inom chefer inom Malmö stad för att
tydliggöra stadens skyldigheter utifrån minoritetslagstiftningen.
Stadskontorets samordnande uppdrag

Stadskontoret ansvarar för att samordna arbetet med finskt förvaltningsområde och samverkar i
dessa frågor med förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, kulturförvaltningen och hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen. Stadskontoret finns också till som stöd för övriga förvaltningar
där behov av detta uppstår i relation till arbetet med finskt förvaltningsområde.
Revidering av styrdokument kopplade till nationella minoriteters rättigheter
Under 2020 har det arbete som påbörjades 2019 för att revidera Malmö stads styrdokument
gällande arbetet med nationella minoriteters rättigheter slutförts. Bakgrunden till revideringen
var ett behov att se över styrdokumenten så att de stämmer överens med den förstärkta
minoritetslagstiftningen som trädde i kraft i januari 2019. Samtliga nationella minoriteter har på
olika sätt varit involverade i revideringsarbetet. Politiskt beslut togs gällande både Policy avseende
Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter (STK-2019-1013) och Program
för den nationella minoriteten sverigefinnar (STK-2019-1016) i juni.
Fortsatt utveckling av samrådsprocessen och sverigefinska Malmöbors rätt till
delaktighet och inflytande
Stadskontoret har under 2020 fokuserat på att se över de sätt som staden möjliggör delaktighet
och inflytande för sverigefinska Malmöbor via samråd. Sedan staden blev del av det finska
förvaltningsområdet, har staden i dialog med den sverigefinska gruppen tagit fram en
samrådsprocess (STK-2016-1280), och under det gånga året har stadskontoret i samråd med den
sverigefinska gruppen tittat på hur denna process kan utvecklas och förbättras.
Ett förslag på ett nytt upplägg för samrådsprocessen har arbetats fram. I korthet innebär det ett
större fokus på verksamhetsnära samråd för fokusområdena för arbetet med finskt
förvaltningsområde på ansvariga förvaltningar. Dessa samråd ska var öppna för alla intresserade
sverigefinska Malmöbor. Utifrån fokusområdessamråden ska enligt förslaget frågor av sådan
karaktär som behöver lyftas till samråd på stadsövergripande nivå identifieras under årets gång,
för att därefter lyftas i ett storsamråd i november. Samråd med barn och unga ska också enligt
förslaget genomföras av förvaltningarna.

9 (17)
Diskussion har förts om huruvida staden fortsatt ska ha valda sverigefinska representanter som
kan vara en länk mellan Malmö stad och sverigefinska Malmöbor. Bakgrunden till detta är att
lagstiftningen sedan januari 2019 har en bredare skrivning om samråd där det är de nationella
minoriteterna, inte representanter för grupperna, som ska samrådas med. Den sverigefinska
gruppen har i dialog framfört önskemål om att tillsvidare fortsätta med det tidigare upplägget
gällande representanter. Stadskontoret kan också se fördelar med att ha sverigefinska
representanter genom vilka det är möjligt att nå ut till den sverigefinska gruppen i staden. Dock
behöver staden fortsätta dialogen kring representanternas roll och mandat med den sverigefinska
gruppen. Hittills har alla de personer som velat bli sverigefinska representanter fått bli det och
sammanlagt har det varit 10-15 personer som varit valda per år. De samråd som berör
användningen av statsbidraget för finskt förvaltningsområde föreslås förbli som de varit och de
sverigefinska representanterna ska även fortsatt ges möjligheten att vara med och sätta agendan
för fokusområdes- och storsamråd. Stadskontoret har som mål att under 2021 i samråd med
sverigefinska Malmöbor slå fast den nya samrådsstrukturen. Dock behöver fortsatt dialog föras
med den sverigefinska gruppen. Det har exempel framförts önskemål om att fortsatt ha två
storsamråd per år istället för ett i november som föreslagits av stadskontoret i förslaget på ny
samrådsstuktur.
De samråd som hållits med den sverigefinska gruppen har under året skett digitalt på grund av
det rådande läget med coronapandemin. Detta har varit en utmaning framförallt för de
sverigefinska Malmöbor som inte har vanan att delta i digitala möten och/eller inte har tillgång
till smartphone, läsplatta eller dator. Deltagandet av sverigefinska Malmöbor vid samråd har
minskat då dessa hållits digitalt än vid tidigare fysiska samråd.
Malmö stad ingår i skånskt nätverk gällande nationella minoriteter, tillsammans med skånska
kommuner, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och
Region Skåne har Malmö stad fört dialog med föreningen MORO – Malmö Sverigefinska unga
för att påbörja en dialog med dem om hur de skulle vilja att formerna för delaktighet för barn
och unga ska se ut. Det är möjligt att detta eventuellt behöver synkas in i stadens
samrådsprocess.
Behov av kunskapshöjande insatser om minoritetsrättigheterna inom Malmö stads
organisation, hos Malmöbor och den sverigefinska gruppen i Malmö stad
I samband med årsredovisningen för 2019 såg stadskontoret behov av ytterligare och
fortlöpande utbildningar om nationella minoriteter och deras lagstadgade rättigheter. Detta för
att öka kunskapen om dessa hos Malmö stads medarbetare och hos övriga Malmöbor. I samråd
med sverigefinska Malmöbor har det också löpande lyfts fram önskemål om insatser för att öka
kunskapen om minoritetsrättigheterna hos sverigefinska Malmöbor samt den service som staden
erbjuder inom ramen för arbetet med finskt förvaltningsområde.
På grund av coronapandemin har fokus för stadens arbete skiftat till att hantera den pågående
situationen och förutsättningarna för att genomföra kompetenshöjande insatser internt under
året har inte varit optimala. Stadskontoret ser därför ett fortsatt behov att se över hur man på
bästa sätt kan lägga upp utbildningar inom området för att fler av stadens medarbetare ska kunna
ta del av utbildningsinsatserna. För sverigefinska Malmöbor anordnades i början av året en
tematräff på finska om minoritetslagen med Veera Florica Rajala, som är jurist och sakkunnig
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inom minoritetsområdet. Stadskontoret ser behov av fortsatta kompetenshöjande insatser även
för den sverigefinska gruppen. Utifrån önskemål från den sverigefinska gruppen får dessa gärna
ske på både svenska och finska. Riktad kompetenshöjning för valda sverigefinska representanter
är också något som har diskuterats och målet är se över möjliga former för detta under 2021.
Återrapportering till Länsstyrelsen
Stadskontoret har ansvar för att besvara en årlig enkät från Länsstyrelsen i Stockholms län och
Sametinget, om kommunernas verksamhet under 2020 som är relaterad till lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk (STK-2020-1490). Syftet med undersökningen är att belysa
hur arbetet för nationella minoriteters rättigheter utvecklas i landets alla kommuner.
Stadskontoret har också ansvar för att till Länsstyrelsen i Stockholms län senast 15 februari 2021
återrapportera hur statsbidraget om 1 980 tkr fördelats under 2020 i Malmö stad.
Återblick på utvecklingen av arbetet sedan Malmö stad anslöt sig till det finska
förvaltningsområdet

Stadskontoret har gjort en återblick på de sex år som Malmö stad varit del av det finska
förvaltningsområdet för att få en uppfattning av hur arbetet med att tillgodose den sverigefinska
gruppens lagstadgade rättigheter har utvecklats över tid. Denna har gjorts genom att läsa igenom
tidigare årsredovisningar samt minnesanteckningar från samråd, samt genom att föra dialog med
de sverigefinska representanterna. Återblicken är också tänkt att ge en bild av vilka områden som
har ett behov av fortsatt utveckling.
Sverigefinska Malmöbors möjlighet till delaktighet
I samråd med sverigefinska Malmöbor har det framkommit ett tydligt önskemål om att få vara
delaktiga i framtagandet av årsredovisningen för finskt förvaltningsområde. Att få med den
sverigefinska gruppens upplevelser av arbetet och utvecklingen har lyfts fram som viktigt, då
man till viss del inte delar de bedömningar som gjorts av staden i tidigare årsredovisningar.
Stadskontoret bjöd därför in sverigefinska Malmöbor till digitala fokusgruppsdiskussioner i
samband med den återblick som gjorts samt framtagandet av årsredovisningen för 2020. Dessa
skulle ha hållits i december 2020 och januari 2021, men på grund för få anmälda kunde inte
fokusgruppssamtalen genomföras.
Den ursprungliga tanken för nästa steg efter att fokusgruppsdiskussionerna hållits var att
stadskontorets samordnare för arbetet med finskt förvaltningsområde skulle ha dialog med de
valda sverigefinska representanterna kring de eventuella slutsatser som stadskontoret såg sig
kunna dra utifrån fokusgruppsdiskussionerna. Istället för att utgå från detta, utgick dialogen med
de sverigefinska representanterna istället utifrån presentationer kring stadskontorets uppfattning
av utvecklingen för de olika fokusområdena för finskt förvaltningsområde.
Presentationerna byggde på en genomgång av alla årsrapporter och minnesanteckningar från
samråd sedan Malmö stad blev del av det finska förvaltningsområdet. Representanterna hade på
förhand fått ta del av årsrapporter och minnesanteckningar på malmo.se/finska ifall de skulle ha
lust/möjlighet att läsa dessa inför mötet, men då materialet är omfattande var detta inget som
förutsattes för att kunna delta i dialogerna. Utifrån de sammanfattande presentationerna
diskuterade gruppen vad det är som har fungerat bra och mindre bra, samt vilka
utvecklingsmöjligheter som finns. De sverigefinska representanterna har även getts möjlighet att
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ge feedback på årsredovisningens slutsatser och stadskontorets bedömning.
Inramning för den återblick som gjorts samt sammanfattning av sverigefinska
Malmöbors rättigheter
Sedan 2010 finns lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk som grundar i sig
europeiska konventioner som Sverige ratificerat och åtaganden som Sverige har gällande de
mänskliga rättigheterna. Lagstiftningen ger ett grundskydd för samtliga fem nationella
minoriteter och ett utökat skydd i förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli.
Skrivningar som berör de nationella minoriteterna finns även i annan lagstiftning, såsom i
bibliotekslagen och skollagen. Den svenska minoritetspolitikens tre delmål är inflytande och
delaktighet, språk och kulturell identitet och diskriminering och utsatthet.
Utifrån minoritetslagstiftningen och minoritetspolitikens tre delmål är den sverigefinska
minoritetens rättigheter sammanfattningsvis följande:


Rätt till inflytande och delaktighet i frågor som berör genom samråd. Samråd ska ske
genom en strukturerad dialog i syfte att kunna beakta den nationella minoriteternas
synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. Särskilt barn och ungas
möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska beaktas.



Rätt till sitt minoritetsspråk och sin kultur. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Som del av det finska
förvaltningsområdet har sverigefinska Malmöbor rätt till förskoleverksamhet och
äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt att använda finska vid muntliga och
skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare.



Rätt till att med lika förutsättningar och på lika villkor delta i samhällslivet, utan
diskriminering och utsatthet. Det innebär att de nationella minoriteterna fullt ut ska
kunna utveckla sin potential och ha samma förutsättningar i samhället som
majoritetsbefolkningen. Samhället ska motverka missgynnande och utsatthet av de
nationella minoriteterna.

Genomgången av årsredovisningar och minnesanteckningar samt den dialog som förts med
sverigefinska med de sverigefinska Malmöbor i anslutning till arbetet med årsredovisningen,
kretsar främst kring de rättigheter som berör områdena inflytande och delaktighet samt språk
och kulturell identitet. Därav följer nedan en redogörelse av den återblick som stadskontoret
gjort med utgångspunkt i dessa två områden. Förvaltningarnas reflektioner kring utvecklingen på
respektive område, har också vägts in.
Inflytande och delaktighet
Den bild som årsredovisningar och minnesanteckningar ger visar på att Malmö stad har arbetat
mycket med att försöka tillgodose de sverigefinska Malmöbornas rättigheter gällande inflytande
och delaktighet. Tillsammans med den sverigefinska gruppen har staden tagit fram en
samrådsstruktur och har fört dialog kring hur sverigefinska Malmöbor önskar samråda med
kommunen. En stor del av utvecklingsarbetet kring samråd har handlat om att hitta en balans
gällande information som den sverigefinska gruppen önskar få vid samråden och tid för faktiskt
dialog och diskussion kring konkreta och relevanta frågeställningar. Förväntningar på de
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sverigefinska representanternas och deras roll är också något som diskuterats.
Fortsatt behov av att utveckla samrådsformerna
I stort visar materialet att Malmö stad sedan den 2015 på olika sätt arbetat med att tillgodose
rättigheterna om delaktighet och inflytande. Att hitta de bästa formerna för samråd är en
utmaning då arbetet kräver flexibilitet för att samrådsprocessen kontinuerligt ska kunna anpassas
utifrån utvecklingsarbetets olika faser och i fortsatt samråd med sverigefinska Malmöbor.
De sverigefinska representanterna bekräftar stadskontorets uppfattning om att Malmö stad på
olika sätt har fört dialog kring gruppens inflytande och delaktighet i samråd, men de ser att det
finns behov av tydligare återkoppling och långsiktighet i samrådsprocesserna. Detta främst på
förvaltningsnivå, men även vad gäller stadsövergripande frågor.
För att samrådsprocessen ska fylla en funktion, menar representanterna att dialogen mellan
Malmö stad och den sverigefinska gruppen inte får fastna vid formerna för samråd. Den process
som tagits fram måste användas och utvecklas utifrån hur den används i praktiken. Framför allt
när det gäller förändringar i service som riktas till sverigefinska Malmöbor.
Något som också diskuterats i samråd har också varit svårigheten att skapa intresse för ett större
antal sverigefinska Malmöbor att delta i samråd. De sverigefinska representanterna lyfter fram att
möjligheten att sätta agendan tillsammans med Malmö stad och fokusera på frågor som är
relevanta för gruppen, skulle kunna vara sätt att få fler sverigefinska Malmöbor att delta i
samråden.
Behov av mer systematiskt arbete på förvaltningarna för att göra utvecklingsarbetet mindre personbundet
Representanternas uppfattning är att hur bra eller dåligt samrådsprocessen och
utvecklingsarbetet på de olika förvaltningarna fungerar, hänger mycket på vilken tjänsteperson
de har att göra med. Strukturer som gör arbetet på förvaltningarna mindre personbunden samt
tydligare återkoppling till sverigefinska Malmöbor gällande de frågor som berörts efterfrågas.
Representanterna efterlyser även kontinuerlig information om hur utvecklingsarbetet fortlöper
önskas av de sverigefinska representanterna. De känner också att samma frågor lyfts och
diskuteras på samråden med förvaltningarna. Detta leder i sin tur till att sverigefinska Malmöbor
känner att processen inte kommer vidare. Inbjudan till samråd ska också enligt representanterna
komma i god tid och möjlighet till att vara med att sätta agendan ska finnas.
Representanterna undrar hur man kan få till att politiska beslutfattare och chefer faktiskt finns
närvarande vid samråd eller på ett smidigt sätt får kännedom om de frågor som diskuteras. Vad
gäller beslut, ser stadskontoret att det är viktigt att fortsatt föra dialog med den sverigefinska
gruppen om vilka typer av beslut som närvarande tjänstepersoner kan ta i det löpande
utvecklingsarbetet och i vilka fall beslut behöver tas politiskt.
Sverigefinska barn och ungas delaktighet och inflytande
I januari 2019 förstärktes minoritetslagstiftningen och en av förstärkningarna gällde specifikt
barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem. Stadskontoret kan
utifrån den återblick som gjorts se att det finns ett fortsatt behov av att arbeta fram former för
detta. I det nya förslaget på samrådsprocess som tagit fram, föreslås verksamhetsnära samråd
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med barn och unga på respektive ansvarig förvaltning. Detta kan vara ett sätt att tillgodose barn
och ungas rätt till delaktighet på ett bättre sätt.
Behov av ökad kunskap om minoritetsrättigheter för korrekt bemötande av sverigefinska Malmöbor
Utöver praktiska och processrelaterade kommentarer kopplade till samråd, kommenterar de
sverigefinska representanterna kring kommunens bemötande. De upplever att sverigefinska
Malmöbor inte alltid blir tagna på allvar i sina kontakter med Malmö stad. Som exempel
upplever de att de inte får återkoppling och svar på frågeställningar och mail om de inte ”ligger
på”. Representanterna lyfter också upplevelser om inställningen till de sverigefinska Malmöborna
och representanterna.
Representanterna upplever att det saknas en förståelse för och kunskap om deras rättigheter. De
tycker det är viktigt att de tjänstepersoner som är i kontakt med sverigefinska Malmöbor har
kunskap om minoritetsområdet. Representanterna poängterar också att de inte ska behöva känna
att de måste kräva och bevaka sina rättigheter hela tiden. Kommunen ska känna till dessa och
arbeta för att tillgodose de lagstadgade rättigheterna. Representanterna upplever också att det
saknas respekt för den tid de ideellt lägger ner för att föra dialog och samråda med kommunen.
Språk och kulturell identitet
Malmö stad har sedan staden anslöt till det finska förvaltningsområdet gjort en hel del insatser
för att främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Finsk förskoleverksamhet har
etablerats, nytt upplägg för modersmålsundervisningen har tagits fram, kulturaktiviteter på finska
och sverigefinsk kultur har arrangerats årligen och de senaste åren har staden försökt möjliggöra
samråd på både svenska och finska. Stadskontoret ser dock utifrån årsrapporter,
minnesanteckningar och den dialog som förts med de sverigefinska representanterna, att det
fortsatt finns ett behov av att stärka arbetet med sverigefinska Malmöbors rättigheter gällande
språk och kulturell identitet.
Barn och ungas rätt till finska språket och utveckling av kulturell identitet
Vad gäller barns och ungas utveckling av kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket, sker de största insatserna för detta inom förskola och skola och i samband
med kulturaktiviteter som Malmö stad anordnar.
Rätten till förskola helt eller till väsentlig del tillgodoses på den finskspråkiga
förskoleavdelningen på Spinneriets förskola. Via det ambulerande finska språkstödet och
möjligheterna till öppen förskoleverksamhet på finska, ges ytterligare möjligheter för
sverigefinska barn att utveckla det finska språket.
Förskoleförvaltningen satte snabbt igång arbetet med finskt förvaltningsområde när staden
anslöt år 2015. Materialet som stadskontoret gått igenom visar på att förskoleförvaltningen
systematiskt tagit sig an arbetet med att erbjuda den service som lagstiftningen ger den
sverigefinska gruppen rätt till. I detta arbete har det också varit viktigt med dialogen med
sverigefinska vårdnadshavare samt kartläggning av behov och önskemål. De sverigefinska
representanterna påpekar dock att även om det gick relativt fort att få till den finska avdelningen
så var det inte helt lätt att få gehör på förskoleförvaltningen till en början. De sverigefinska
representanterna upplever till exempel att det krävdes mycket dialog och påtryckningar från den
sverigefinska gruppens sida för att få till det ambulerande finskt språkstödet.
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För förskoleklassen finns i dagsläget inga bestämmelser i lagstiftningen om
modersmålsundervisning i minoritetsspråk. Grundskolenämnden beslutade därav att ta bort
modersmålsundervisning för finska i förskoleklass från och med höstterminen 2020.
Sverigefinska barn har däremot rätt till modersmålsstöd. Förskoleklassen ska medverka till att
elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska
språket och sitt modersmål. Genom undervisningen och de vardagliga aktiviteterna ska
förskoleklassen ge eleverna möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål.
Skolan tillkom som fokusområde först på hösten 2018, årsrapporter och minnesanteckningar
visar på en långsam uppstart för detta arbete. Det tog tid innan stadskontoret fick en ingång till
grundskoleförvaltningen och tills en kontaktperson för arbetet med finskt förvaltningsområde
utsågs. De frågor som initialt lyftes av den sverigefinska gruppen var möjlighet till ökat antal
undervisningstimmar, hur transport till modersmålsundervisningen kan ordnas samt möjligheten
till finsk/a klass/er. Senare har också önskemål om att på ett bättre sätt tillgodose de
sverigefinska barnens undervisningsbehov utifrån deras kunskapsnivåer lyfts. Materialet visar på
att det för skolans del tagit tid att få struktur på hur formerna för samråd med sverigefinska
Malmöbor ska hållas.
Från och med hösten 2020 har dock grundskoleförvaltningen utifrån dialog med sverigefinska
Malmöbor infört ett nytt upplägg för modersmålsundervisningen i finska som innebär att
eleverna samlas på fem skolor utifrån geografi, men också utifrån modersmålslärarnas
gruppsammansättningar. Skolornas ansvar för transport till modersmålsundervisningen har
också förtydligats. De sverigefinska representanterna delar den bild som stadskontoret sett i
materialet gällande utvecklingen av arbetet med på grundskoleförvaltningen. De lyfter därutöver
även bristen på återkoppling gällande möjliga finska klasser och önskemål om tydligare
information om rättigheterna till modersmålsundervisning till sverigefinska Malmöbor.
Representanterna framför även önskemål om tydligare information om vem man ska vända sig
till om något i relation till modersmålsundervisningen inte fungerar som det är tänkt.
Äldre sverigefinnars rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska
Vad gäller utvecklingen av äldreomsorg på finska är den bild som stadskontorets återblick ger att
utvecklingen inom området inte varit lika tydlig som inom övriga fokusområden. När staden
blev del av det finska förvaltningsområdet gjordes en kartläggning av den sverigefinska gruppens
behov och önskemål och antal finsktalande brukare och personal med finsk språkkompetens har
därefter inventerats löpande, två gånger per år. Den sverigefinska gruppen har haft önskemål om
hemtjänst på finska samt en finsk profilavdelning inom särskilt boende.
En tvåspråkig projektsekreterare för att utveckla äldreomsorg på finska anställdes 2016.
Projektsekreteraren har arbetat brett med insatser både vad gäller informationsspridning internt
och till Malmöbor. Projektsekreteraren har även haft en telefontid för kontakt med förvaltningen
på finska samt träffar för sverigefinska äldre.
Under den tid som projektsekreteraren varit anställd kan stadskontoret se att hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen har haft en del olika inriktningar inom sitt arbete. 2018 konstaterades att
insatser på finska görs störst skillnad inom ramen för hemtjänst och ordinärt boende, då den tid
som äldre spenderar inom särskilt boende i genomsnitt är väldigt kort. Ett pilotprojekt med en
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ambulerande finsk undersköterska startades därför 2019. Tyvärr kunde projektet inte fullföljas
eller utvärderas på grund av att undersköterskan sjukskrevs. Förvaltningen bedömde att det inte
gick att ersätta med en vikarie/anställa annan person under den tid som återstod av projektet.
I slutet på 2019 beslutades om att en finsk profilavdelning var en av inriktningarna för arbetet
med äldreomsorg med finska, men på grund av pandemin har utredning om detta fördröjts.
Utredningen väntas vara klar i början på 2021. Utöver detta har även en process för att matcha
finsktalande äldre med finskspråkig personal tagits fram och implementeringen av denna pågår.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ser dess storlek som sin största utmaning. Att hitta
former för att vid efterfrågan erbjuda service inom äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på
finska, är komplext. I utvecklingsarbetet finns bland annat arbetsrättsliga utmaningar som
påverkar möjligheterna att ”flytta” medarbetare utifrån var i verksamheten det finns önskemål
om service på finska. Medarbetare med finsk språkkompetens är inte nödvändigtvis anställda
inom det geografiska område som en brukare bor, eller arbetar på det specifika särskilda boendet
där önskemålet finns.
I samråd med sverigefinska Malmöbor har det framgått att de inte är nöjda med hur
utvecklingen inom äldreomsorgen skett och de anser att de äldres rättigheter till äldreomsorg på
finska fortfarande inte tillgodoses. I samband med återblicken lyfter de sverigefinska
representanterna det faktum att den största delen av statsbidraget för finskt förvaltningsområde
gått till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, samtidigt som de äldres rättigheter till
äldreomsorg på finska är det som de anser brister mest i arbetet med finskt förvaltningsområde.
Vad gäller profilavdelningen är det för representanternas del oförklarligt varför det ska vara så
svårt och varför det ska ta så lång tid. De äldre är dessutom en grupp som själv har svårt att
framhålla sina rättigheter. Representanterna anser att äldre Malmöbors och deras anhörigas
kunskap om minoritetsrättigheterna behöver höjas för att de ska kunna kräva att dessa
tillgodoses. Utifrån stadens utökade ansvar som del av det finska förvaltningsområdet ser
stadskontoret också ett behov av fortsatt utveckling med arbetet med att tillgodose de
sverigefinska Malmöbornas språkliga och kulturella rättigheter inom äldreomsorgen.
Sverigefinsk kultur och kultur på finska
Malmö stad anordnar varje år ett flertal kulturarrangemang för en sverigefinsk publik - på finska
och/eller med en anknytning till sverigefinsk eller finsk kultur. I början av arbetet med finskt
förvaltningsområde användes inte alla medel som avsatts för sverigefinska arrangemang och
delar av statsbidraget förblev oanvänt. Detta var något som den sverigefinska gruppen då ställde
sig negativa till. Stadskontoret ser dock inte att detta varit ett problem innan pandemin, då
många av stadens verksamheter har arrangerat kulturarrangemang i enlighet med de planer de
haft. Under pandemin har en stor del av de arrangemang som planerats tyvärr fått ställas in, men
försök att ställa om till digitala arrangemang har gjorts.
De sverigefinska representanterna är positiva till att kulturförvaltningen har kunnat ställa om
vissa av arrangemangen digitalt under det rådande läget med coronapandemin. Det digitala
firandet av Finlands självständighetsdag den 6/12 var till exempel väldigt uppskattat. Under en
period när samordnaren för finskt förvaltningsområde på kulturförvaltningen var föräldraledig
fungerade dock inte kontakten och kommunikationen speciellt bra då det under denna period
var tre olika personer som hade det samordnande uppdraget. Nu när samordnaren åter är i tjänst
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fungerar kontakten med sverigefinska gruppen bra enligt representanterna. Representanterna
lyfter i samband med återblicken också fram önskemål om att kulturförvaltningen i det
kommande utvecklingsarbetet borde titta på hur man kan arbeta för att på ett ännu bättre sätt få
in planeringen av sverigefinska arrangemang i ordinarie planering. Detta så att de inte blir ett
eget spår i verksamheten. Sverigefinnarnas dag och Finlands självständighetsdag har i samråd
konstaterats som viktiga för den sverigefinska gruppen. De sverigefinska representanterna tycker
att det vore bra om specifika verksamheter hade ett eget ansvar för dessa.
Användning av det finska språket vid samråd och i kontakter med staden
Rätten att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende
där kommunen är beslutsfattare, är något som inte lyfts fram speciellt mycket i
minnesanteckningar och tidigare årsredovisningar. Stadens kontaktcenter har endast fått in 18
ärenden kopplade till finskt förvaltningsområde under 2020, varav några skickats vidare till
samordnaren för finskt förvaltningsområde och projektsekreteraren på hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. Stadskontoret ser ett behov av att service på finska i kontakter med
kommunen behöver kartläggas närmare. Information om rättigheten att använda finska i
kontakter med staden kan behöva spridas på ett bättre sätt till sverigefinska Malmöbor. De
sverigefinska representanterna föreslår i samband med återblicken till exempel att samordnaren
för finskt förvaltningsområde och projektsekreteraren på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
löpande skulle kunna dokumentera de samtal som kommer in till dem.
De sverigefinska representanterna poängterar att rätten att använda finska ska ses som en
självklarhet i kontakter med kommunen och vid samråd. Att inte kunna svenska ”så bra” eller
”tillräckligt bra” ska inte vara ett hinder för att engagera sig i stadens arbete med sverigefinska
Malmöbors minoritetsrättigheter eller för att ta kontakt med staden i frågor som berör gruppen.
För att förbättra möjligheterna till att kunna använda sig av finska vid samråd och vid möten
med kommunen, ser stadskontoret en förbättrad kommunikation kring detta mellan staden och
sverigefinska Malmöbor som en möjlig lösning. Användning av finska går att lösa antingen med
hjälp av personal med finsk språkkompetens eller tolk. Utarbetas rutiner för detta skulle det
vara tydligare både för de sverigefinska Malmöborna och förvaltningarna vilket språk som ska
talas vid till exempel samråd och vilka språkliga resurser som behöver tillsättas.
Stadskontorets bedömning

Utifrån det som redogjorts i årsredovisningen och den återblick som gjorts, bedömer
Stadskontoret att arbetet med finskt förvaltningsområde och de sverigefinska Malmöbornas
rättigheter fortsatt är under utveckling. På stadskontoret och på de förvaltningar som ansvarar
för arbetet inom de olika fokusområdena, har utvecklingsprocesser pågått i samråd med
sverigefinska Malmöbor sedan 2015. Enligt stadskontorets uppfattning är en av de största
utmaningarna att skapa tydliga processer utifrån den sverigefinska gruppens behov och
önskemål, samtidigt som flexibiliteten bibehålls för att vid behov kunna anpassa processerna i
relation till utvecklingen inom respektive fokusområde.
På grund av den rådande coronapandemin, är delar av de områden som lyftes upp i
årsredovisningen för 2019 (STK-2019-1718) fortfarande aktuella. Det gäller bland annat
områdena äldreomsorg, skola och utbildningsinsatser. Det är troligt att förvaltningarna skulle ha
kommit längre i utvecklingen på dessa områden om pandemin inte inträffat. Nedan följer en
redogörelse för vilka områden som bedöms vara viktiga att fokusera på och utveckla i det
fortsatta arbetet för att tillgodose den sverigefinska gruppens minoritetsrättigheter.
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Inflytande och delaktighet
Inom området inflytande och delaktighet finns ett pågående utvecklingsarbete, inom vilket
stadskontoret bedömer att den sverigefinska gruppen ges möjlighet att föra dialog både med
stadskontoret och förvaltningarna. Det finns dock behov av att identifiera åtgärder som kan
bidra till att samråden blir mer relevanta för den sverigefinska gruppen samt för hur återkoppling
om pågående processer till den sverigefinska gruppen kan ske på ett bättre sätt. Bedömningen är
att detta skulle kunna bidra till att fler sverigefinska Malmöbor deltar i samråden och att dialogen
vid samråd bli mer framåtsyftande. I de fall endast ett fåtal sverigefinska Malmöbor deltar i
samråd som har större påverkan på inriktningen för den service som staden erbjuder
sverigefinska Malmöbor, bör kompletterande metoder övervägas. Enkäter skulle exempelvis
kunna användas för att få en bredare bild av gruppens behov och önskemål. Stadskontoret
bedömer också att det finns fortsatt behov av att utveckla formerna för samråd med barn och
unga.
Språk och kulturell identitet
Utifrån minoritetslagstiftningen är stadskontorets uppfattning att de områden som gäller barn
och ungas samt de äldres rättigheter till sitt språk och sin kultur fortsatt kan utvecklas. Framför
allt äldre sverigefinska Malmöbornas rätt till äldreomsorg på finska bedöms vara ett område som
bör prioriteras i det fortsatta arbetet.
Kartläggning och kommunikation
Behovet av service och ärendehantering på finska i kontakter med kommun behöver kartläggas
närmare för att få en uppfattning av de reella behoven av sådan service. Kartläggning av finsk
språkkompetens hos stadens medarbetare är också något som kan vara aktuellt att titta på
relaterat till behoven för service på finska hos sverigefinska Malmöbor. Det finns även
kommunikativa behov och uppgifter inom ramen för arbetet med finskt förvaltningsområde
som behöver ses över. Ansvar för innehåll och uppdateringar för de finska sidorna på malmo.se
behöver förtydligas och spridning av information intern och externt om finskt
förvaltningsområde behöver systematiseras.
Utbildningsinsatser om de nationella minoriteterna och deras rättigheter
Det framstår ett fortsatt behov av ytterligare och fortlöpande utbildningar om nationella
minoriteter och deras lagstadgade rättigheter för att öka kunskapen om dessa hos Malmö stads
medarbetare samt sverigefinska och övriga Malmöbor. Det under 2020 rådande läget med
coronapandemin har påverkat detta arbete negativt, eftersom stadens fokus varit att möta de
utmaningar som pandemin fört med sig.
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