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Lundaförslag - Lund som en del av det finska
förvaltningsområdet
Sammanfattning
Det har inkommit ett Lundaförslag om att Lunds kommun bör ingå
som en del av det finska förvaltningsområdet i Sverige.
Kommunkontoret gör bedömningen att den servicen som en
kommun ska erbjuda den sverigefinska minoriteten i det finska
förvaltningsområdet redan idag i stora delar tillgodoses genom
Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella
minoriteter.
Kommunstyrelsen föreslås avslå Lundaförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020
Lundaförslag – Lund som en del av det finska förvaltningsområdet

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Redan idag har barn som en tillhör den finska
nationella minoriteten i Lund stöd i att utveckla svenska, sitt
modersmål och en flerkulturell tillhörighet i förskolan. Elever som
tillhör den finska minoriteten erbjuds modersmålsundervisning i
finska i grundskolan även om de inte har språket som modersmål.

Bakgrund
Det har inkommit ett Lundaförslag om att Lunds kommun bör ingå
som en del av det finska förvaltningsområdet i Sverige.

Finskt förvaltningsområde
Det gäller särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska
minoritetsgrupper inom så kallade förvaltningsområden. Det
förstärkta skyddet inom respektive förvaltningsområde är beskrivet
i minoritetslagen och innebär bland annat att:
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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. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats
där servicen ges på minoritetsspråk,
förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång
till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
kommuner har särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och
äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken,
om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Kommuner som är intresserade av att bli ett förvaltningsområde för
finska, meänkieli och samiska ska ansöka om det till regeringen före
den 1 mars varje år. Utifrån förordningen är kommuner skyldiga att
kartlägga behoven som finns av åtgärder till stöd för finska,
meänkieli respektive samiska. Kartläggningsarbetet ska genomföras
tillsammans med minoriteterna. Utifrån de kartläggningar som
genomförs är det är upp till varje kommun att tillsammans med
minoriteterna bestämma vilka insatser som ska prioriteras och
bekostas av statsbidraget.
Idag ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet och
majoriteten av dem ligger i mellan och norra Sverige. I Skåne ingår
Malmö och Trelleborg i det finska förvaltningsområdet.

Finska minoriteten i Sverige och i Lund
I lagstiftningen finns det ingen definition kring vem eller vilka som
tillhör en nationell minoritet i Sverige. ”… den enskilde individen
avgör själv om han eller hon vill tillhöra en nationell minoritet.”.
Därför är det upp till varje person att bestämma om hon/han önskar
definiera sig som sverigefinne (eller någon annan nationell
minoritet) och göra anspråk på det stöd som samhället erbjuder.
Vilket språk en person främst använder eller vilket medborgarskap
vederbörande har är i det här sammanhanget ointressant.
I Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över
personer med utgångspunkt från etniskt ursprung. Det finns därför
ingen statistik kring nationella minoriteter. Avseende den sverigefinska minoriteten brukar minoritetsorganisationer, kommuner och
myndigheter använda sig av SCB:s befolkningsstatistik för att få en
uppfattning om det ungefärliga antalet personer som tillhör
minoriteten.
SCB har delat upp sin befolkningsstatistik i följande kategorier
avseende om en person har finsk bakgrund:
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Personer som är födda i Finland.
Personer som ej är födda i Finland, men som har minst en
förälder född i Finland.
Personer som ej är födda i Finland, men som har minst en
mor/farförälder född i Finland.

Nedan genomförs en statistikgenomgång av SCB:s siffror med fokus
på Lunds kommun. Det är viktigt att uppmärksamma att alla
personer som ingår i statistiken troligen inte identifierar sig som
tillhörande den sverigefinska minoriteten.
I Sverige fanns det 2018-12-31, 726 712 med finländsk bakgrund.
Vid samma tidpunkt var 4221 personer med finländsk bakgrund
folkbokförda i Lund vilket motsvarar 3,4% av befolkningen som då
var 122 848 personer. Andelen med finsk bakgrund utgör 7,1 % av
Sveriges befolkning vilket innebär att Lunds kommun ligger under
rikets snitt. För kommuner som ingår i det finska
förvaltningsområdet ligger snittet på cirka 8,2 % av befolkningen
med finsk bakgrund.
Kommunkontoret gör bedömningen att den servicen som en kommun ska erbjuda den sverigefinska minoriteten i det finska
förvaltningsområdet redan idag i stora delar tillgodoses genom
Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella
minoriteter. Inom äldreomsorgen verkar vård- och
omsorgsförvaltningen för tillgång till personal med kunskaper i
finska om behovet uppstår och modersmålscentrum ger redan idag
stöd i förskolan för att barn från den finska minoriteten ska få
möjlighet att utveckla svenska, sitt modersmål och en flerkulturell
tillhörighet. Modersmålsundervisning i finska erbjuds också till
elever med finsk bakgrund i grundskolan oavsett om de har finska
som modersmål.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
besluta
att

avslå Lundaförslaget.
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