Riktlinjer för bedömning av ansökningar om projektmedel från
statsbidraget för det finska förvaltningsområdet
Antagna av Kommunfullmäktige 2012-06-11, § 61, Dnr 2012.0152.008
Bakgrundsfakta
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS
2009:724) i kraft. Denna lag stärker det skydd för Sveriges historiska nationella minoriteter
och deras språk (alla varieteter) som antogs av riksdagen år 1999. Enligt lagen är Sveriges
nationella minoriteter judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella
minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det folkrättsliga
skyddet för minoriteterna och minoritetsspråken har sin grund i Europarådets
minoritetskonventioner.
Denna minoritetslag innehåller exempelvis allmänna, hela Sverige gällande bestämmelser om samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innehåller även
bestämmelser om särskilda förvaltningsområden för finska, meänkieli respektive samiska,
samt bestämmelser om rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.
I språklagen (SFS 2009:600) fastställs det att ”[d]et allmänna har ett särskilt ansvar
för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.” I lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk (SFS 2009:724) utvecklas tanken vidare: ”Det allmänna ska även i övrigt
främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt.”
Sedan februari 2011 tillhör Skinnskattebergs kommun förvaltningsområdet för finska
språket, vilket bland annat innebär att de finsktalande kommuninvånarna har rätt att använda
finska i kontakt med kommunen. Därtill har de rätt till finskspråkig förskoleverksamhet och
äldreomsorg.
Statsbidrag till merkostnader
De kommuner i Sverige som tillhör ett eller flera av de tre olika förvaltningsområdena (för
finska, meänkieli respektive samiska) erhåller årligen statsbidrag till de merkostnader som är
relaterade till de rättigheter som de finsk-, meänkieli respektive samisktalande har i en
förvaltningskommun enligt lagen (SFS 2009:724).
Länsstyrelsen i Stockholms län1 anger på sin hemsida att ”[s]tatsbidraget ska
användas i samråd med minoriteterna och till merkostnader i samband med minoritetslagens
tillkomst, inte till sådant som man redan tidigare är skyldig att göra, till exempel att anlita tolk
och dela ut ordinarie föreningsbidrag”. Vidare står det på hemsidan att möjliga användningsområden är bland annat: samråd med minoriteter, kartläggningar, informationsinsatser och
översättningar, organisationsöversyn och -förändringar, kultur- och språkinsatser, synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, initiala mobiliseringsinsatser, (t.ex. inköp av
pedagogiskt material), en del av personalkostnaderna samt framtagande av en handlingsplan.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna
och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.
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Skinnskattebergs kommun kan från detta statsbidrag lämna projektmedel till föreningar,
företag eller enskilda personer för olika projekt och arrangemang som följer minoritetslagens
intentioner och som syftar till att främja och synliggöra finska språket och den sverigefinska
kulturen i kommunen. För att komma i fråga för projektbidrag måste verksamheten vara
öppen för alla. Föreningar och företag kan inte få stöd för sin ordinarie verksamhet. I första
hand prioriteras projekt som riktar sig till barn och ungdomar. Likaså prioriteras projekt som
syftar till att främja användningen av finska språket, så att det ska kunna hållas levande.
Ansökningsförfarande & beslutsfattande
En ansökan om projektmedel ska lämnas till den person som samordnar frågor som rör det
finska förvaltningsområdet i Skinnskattebergs kommun. Beslut om projektbidrag för
föreningar, företag och enskilda personer till ovan nämnda ändamål fattas av Skinnskattebergs kommun efter ärendebehandling i samrådsgruppen.
Samrådsgruppen i Skinnskattebergs kommun bildades år 2011 för att – enligt
minoritetslagens bestämmelser – kunna ”ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem, och så långt det är möjligt samråda med representanter
för minoriteterna i sådana frågor” (SFS 2009:724). Samrådsgruppen följer upp minoritetsverksamhet, föreslår förbättringar samt initierar, planerar för och enas om åtgärder för att
kommunen ska kunna uppfylla minoritetslagens intentioner. Gruppen diskuterar även
användningen av statsbidraget. I samrådsgruppen finns kommunpolitiker och -tjänstemän
samt representanter för den aktuella minoriteten: bl.a. några av medlemmarna av finska
föreningen i kommunen. Föreningen utser själv sina egna representanter till samrådsgruppen. Samrådsgruppen sammanträder fyra gånger om året.
Om samrådsgruppen anser att en inkommen ansökan om projektbidrag uppfyller de
krav som i detta dokument ställs på verksamheten, presenterar tjänstemannen
(samordnaren) ansökan för ledningsutskottet, varefter den går till kommunstyrelsen som
fattar beslut.
En ansökan ska innehålla följande uppgifter avseende den verksamhet (projekt och
arrangemang) som stöd söks för:
•
•
•
•
•
•
•
•

föreningens/företagets/(personens) organisationsnummer/(personnummer),
postgiro/bankgiro, kontaktuppgifter och kontaktperson
mål och syfte med projektet/arrangemanget
målgrupp(er) för projektet/arrangemanget
kort beskrivning av projektet
tidsplan
belopp som söks
kostnader och intäkter
uppgifter om eventuella andra finansiärer.

Ofullständiga ansökningar återsändes till sökande för komplettering.
Föreningen/Företaget/Personen ska lämna en skriftlig redogörelse för genomförd verksamhet till den person som samordnar frågor som rör det finska förvaltningsområdet i
Skinnskattebergs kommun.
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