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Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Åsman 
0171-62 62 16 
magnus.asman@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Seniorrådgivare med finska 
språkkunskaper 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har den 24 januari 2020 inkommit från referensgruppen för 
finsk förvaltning i Enköpings kommun. De föreslår att det tillsätts en 
referensperson/äldreombudsman med fiska språkkunskaper på 50 procent. Den 3 
mars inkom ett reviderat medborgarförslag där även tilltänkta uppgifter för tjänsten 
finns med. Tjänsten i det reviderade förslaget är omdöpt till seniorrådgivare då 
kommunen tidigare beslutat om att inte ha kvar tjänsten som äldreombudsman. 

Skälen de anger är att det finns ett behov av få stöd och öka kunskapsspridningen 
om rättigheterna sverigefinländarna har att använda sitt modersmål i kontakter 
med kommunen och andra myndigheter. 

Syftet med referensgruppen för finsk förvaltning i Enköpings kommun är att ge 
finskspråkiga äldre inflytande i frågor som berör dem och att 
förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna 
i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens 
beslutsfattande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningens kanslifunktion tillsammans 
med kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde. 

Förutom beredningen av medborgarförslaget på kansliet har frågan om deltagande 
av finskspråkiga seniorer och tjänstepersoner från vård- och omsorgsförvaltningen 
i referensgruppen lyfts på ett möte med det kommunala finska samrådet den 20 
september 2020. Det kommunala finska samrådet har i en skrivelse ställd till vård 
och omsorgsförvaltningen framfört vikten av att det i referensgruppen 
äldre/seniorer bör ingå en finskspråkig tjänsteperson. Det är viktigt att 
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sverigefinska äldre i Enköping får tillfälle att möta finskspråkig tjänsteman från 
förvaltningen och diskutera frågor som rör denna grupp. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I Enköpings kommun bor drygt 5100 personer med finländsk bakgrund vilket 
motsvarar 11,5 procent av invånarna, av dessa är 7,4 procent 70 år och äldre. Det 
bor cirka 600 000 sverigefinnar i Sverige. Sverigefinnar är en av Sveriges 
nationella minoriteter och finska språket ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. 

Den 1 januari 2010 trädde lagen om de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråk (2009:724) i kraft. Lagen ger de nationella minoriteterna rätt till 
information, skydd av kultur och språk samt rätt till delaktighet och inflytande. 
Sedan februari 2013 tillhör Enköpings kommun det finska förvaltningsområdet som 
ställer särskilda krav på kommunen vad gäller det finska språket.  

Referensgruppen, som medborgarförslaget kommer ifrån, har skapats i syfte att ge 
finskspråkiga äldre inflytande i frågor som berör dem. I referensgruppen deltog 
tidigare kommunens äldreombudsman, samt även en finskspråkig tjänsteperson 
från vård- och omsorgsförvaltningen fram till augusti 2020. När dessa försvann från 
referensgruppen förlorades kunskap och en informationskanal om boendefrågor, 
biståndshandläggning, finskspråkiga aktiviteter och information om tillgång till 
finskspråkig vårdpersonal. Att dessa personer slutat är ett skäl till förslaget om 
seniorrådgivare så att referensgruppens sammansättning återigen blir som 
tidigare. I dagsläget leds referensgruppen av samordnaren för finskt 
förvaltningsområde på kommunledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen ser fördelarna med att finskspråkiga tjänstepersoner 
från vård- och omsorgsförvaltningen deltar i referensgruppens. Informationen till 
referensgruppens blir också bättre om en anställd person med uppgift att bevaka 
sverigefinnarnas intressen deltar i referensgruppen.  

I Enköpings kommun finns flera former av grupper för inflytande och delaktighet för 
sverigefinnar som kommunala finska samrådet, referensgrupper för seniorer och 
kulturgrupp, samt föräldragrupp. Kommunen startade också före pandemin 
dialogmöten för delaktighet. Enköpings kommun informerar och synliggör det 
finska i en sverigefinsk mässa, på kommunens finskspråkiga webbsidor, i ett 
månatligt digitalt nyhetsbrev på finska och svenska samt informationsmöten på 
finska till den äldre gruppen. Kommunen genomför också en kartläggning på 
önskemål på finsk service samt enkäter till medarbetare i syfte att nå finskspråkiga 
medarbetare. 

De ovan beskrivna aktiviteterna är enligt kommunledningsförvaltningens 
bedömning tillräcklig för att uppfylla det som avses angående sverigefinnarna 
rättigheter i lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (2009:724). 
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Finansiering saknas för en ambitionshöjning och kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att förslaget avslås. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Om medborgarförslaget bifalls medför det ofinansierade kostnader för en halv 
tjänst vilket motsvarar cirka 350 000 kronor. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Då kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunens skyldigheter avseende 
lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (2009:724) redan är 
tillgodosedd har förslagets (positiva) sociala och miljömässiga konsekvenser inte 
bedömts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 3 augusti 2021, 
Medborgförslag, registrerad 24 januari 2020, 
Reviderat medborgarförslag, registrerad 3 mars 2020, 
Skrivelse från det kommunala finska samrådet till vård-och omsorgsförvaltningen, 
daterad 30 oktober 2020. 
 
 
 
Magnus Åsman 
Utredare  
Kommunledningsförvaltningen 

 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Referensgruppen för finsk förvaltning i Enköpings kommun, för kännedom 
Vård- och omsorgsförvaltningen, för kännedom 
Samordnaren för finskt förvaltningsområde, för kännedom
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Kommunledningsförvaltningen 

Tarja Cucevic-Björkenö 

0171-625194 

tarja.c.bjorkeno@enkoping.se 

Vård och Omsorgsförvaltningen  

På möte med Kommunala finska samrådet 2020-09-30 framkom 
önskan om att den referensgrupp bestående av finskspråkiga 
seniorer och tjänsteman från Vård och Omsorgsförvaltningen ska 
fortsätta att verka. 

Vi vill från kommunala finska samrådet framföra vikten av att den referensgrupp 

som funnits tillsammans med finskspråkiga seniorer/äldre och tjänstemän från 

Vård- och omsorgsförvaltningen ska finnas kvar i den form som byggts upp under 

de år som vår kommun ingått i finskspråkigt förvaltningsområde.  

Bakgrunden till att denna grupp skapades var att ge finskspråkiga äldre inflytande 

i frågor som berör dem, enligt §5 Inflytande och samråda i lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).  

Att sverigefinska äldre i Enköping får tillfälle att möta finskspråkig tjänsteman från 

förvaltningen och får diskutera frågor som rör denna grupp är mycket viktigt . 

Minoritetslagen syftar till att ge finskan ett grundläggande skydd, utöver detta har 

det finska språket en starkare ställning då Enköpings kommun anslutit sig till det 

så kallade förvaltnings område för finska språket. Att vi arbetar för att göra det  

finska till en naturlig del i samtliga verksamheter. 

Kommunen får statsbidrag för kostnader som ska användas till merkostnader som 

uppkommer med anledning av enskildas rättigheter enligt minoritetslagen och till 

åtgärder för att stödja användningen av finska. Detta statsbidrag har bekostat 

lönekostnader för deltagande av tjänsteman i denna grupp med 10 

timmar/månad. 

 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat 

innebär att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas 

samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras.  

Lagen består av 2 delar: 
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Allmänna bestämmelser som gäller i hela landet för samtliga fem 
nationella minoriteter och minoritetsspråk  

3 § reglerar rätten till information 
4 § reglerar skyddet av kultur och språk 
5 § reglerar rätten till delaktighet och inflytande 
5 b §  kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 
 

2:a delen  
Lagens förstärkta skydd omfattar finska, meänkieli och samiska i 
förvaltningsområden för dessa minoritetsspråk. 
Det förstärkta skyddet omfattar bland annat att: 

• enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga 
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är 
beslutsfattare  

• myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt 
att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.  

• förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till 
personal med kunskaper i minoritetsspråken,  

• kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna förskola helt 
eller till väsentlig del på minoritetsspråken om någon i 
förvaltningsområdet önskar detta. Vårdnadshavare ska tillfrågas om 
de önskar plats i sådan förskola. 

• kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldreomsorg 
helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken (samtliga 
minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal) samt kulturerna 
om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Den som söker 
bistånd ska informeras om denna rätt. 

 

 

 

Ulrika Ornbrant  

Ordförande i kommunala finska samrådet  

 

 

Tarja C Björkenö 

Samordnare finskt förvaltningsområde 
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