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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Linda Malmén

2018-03-08

Dnr KS 2018-42

Kommunstyrelsen

Finskt förvaltningsområde
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar rapport av utredningsläget angående
förfrågan om finskt förvaltningsområde.
2. Kommundirektören uppdras att utreda ytterligare förutsättningar och
konsekvenser av inrättandet av finskt förvaltningsområde i enlighet
med uppdraget som kommunstyrelsen gav 2018-02-13 § 44.
3. Linköpings kommun avstår från att skicka in ansökan om finskt
förvaltningsområde till den 1 april 2018.
Ärende
Linköpings kommun har uppvaktats av finska pensionärsföreningen SISU där
önskan framförs om att Linköpings kommun blir ett finskt förvaltningsområde,
i likhet med några ytterligare kommuner i länet. Finska förvaltningsområden
utnämns en gång per år av regeringen. Ansökan ska inkomma senast den 1
april årligen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 § 44 att ge kommundirektören i
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att inrätta finskt
förvaltningsområde samt återkomma till kommunstyrelsen med berett
underlag.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Inför ställningstagande behöver flera väsentliga frågor tydligare utredas.
Utredningsarbetet föreslås därför fortsätta för ett senare ställningstagande inför
ansökningstillfället under 2019. Det innebär att en ansökan till den 1 april 2018
inte är aktuell.
Kommunstyrelsen föreslås notera denna rapportering av utredningsläget
angående förutsättningar och konsekvenser av att inrätta finskt
förvaltningsområde.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Finskt förvaltningsområde
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Bakgrund
Linköpings kommun har uppvaktats av finska pensionärsföreningen SISU där
önskan framförs om att Linköpings kommun, i likhet med några ytterligare
kommuner i länet, blir ett finskt förvaltningsområde. Finska
förvaltningsområden utnämns en gång per år av regeringen.
I Linköpings kommun pågår ett kontinuerligt arbete gällande nationella
minoriteter som grundar sig i ambitionen att löpande utveckla processer i
kommunen för att bättre svara upp mot den nationella lagstiftningen – Lag om
nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724. Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter är också en hörnsten i
arbetet.
Grundskydd respektive särskilda rättigheter vid finskt
förvaltningsområde
Alla kommuner och myndigheter har en skyldighet att erbjuda ett grundskydd
till nationella minoriteter.
Kommuner som är finska förvaltningsområden måste dock kunna erbjuda barnoch äldreomsorg på finska. Den finska minoriteten ska även kunna använda sitt
språk i såväl muntlig som skriftlig kontakt med myndigheter. Det kan medföra
behov av nyanställningar av finskspråkig personal.
I nuläget utgår statsbidrag till de kommuner som är förvaltningsområden.
Utredningsläge avseende eventuell ansökan om finskt förvaltningsområde
i Linköpings kommun
I utredningen hittills har jämförelser främst gjorts med Norrköpings kommun
som är ett finskt förvaltningsområde. Översiktliga kontakter har också tagits
med länets två övriga finska förvaltningsområden, Motala och Finspång.
Det som främst behöver utredas vidare är


Kartläggning av behoven genom fördjupad dialog med den finska
populationen om upplevd behovsbild.



Kartläggning av vilket stöd som idag finns i kommunens förvaltningar i
form av språkkompetens och liknande.



Förslag på organisering av särskilda stödresurser och tillhandahållande
av särskilt stöd i berörda kommunala verksamheter.
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Ekonomiska konsekvenser av införande av särskilda stödresurser (i
enlighet med det åtagande som de särskilda rättigheterna medför) i
relation till ersättning via det särskilda statsbidraget.

Med anledning av behovet av ytterligare dialog och utredning bedömer
kommunledningsförvaltningen att ett ställningstagande om en eventuell
ansökan före den 1 april 2018 inte är realistiskt. Ställningstagande bör istället
ske inför nästa ansökningsomgång, det vill säga före den 1 april 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Det statsbidrag som utbetalas vid utnämningen till förvaltningsområde ska
användas i samråd med berörd minoritet, och ska gå till merkostnader som
uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Det statsbidrag som under 2017 var aktuellt för kommuner av Linköpings
storlek var 1 980 000 kr.
Statsbidraget ska inte bekosta sådant som kommuner redan tidigare har
bekostat eller är skyldiga att göra enligt annan lagstiftning, till exempel dela ut
föreningsbidrag eller anlita tolk.
Kommunala mål
Mål 7. Linköping ska vara en sammanhållen kommun med framtidstro och
delaktighet.
Mål 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet förväntas öka då invånare, i detta fall sverigefinska
minoriteten, får möjlighet att komma till tals.
Samråd
Inledande samråd har skett med den finska pensionärsföreningen SISU. En
fördjupad dialog med dessa, tillsammans med andra eventuella aktörer är
nödvändig i det fortsatta utredningsarbetet.
Uppföljning och utvärdering
Uppdraget att utreda förutsättningar och konsekvenser återrapporteras till
kommunstyrelsen under inledningen av 2019 för ett ställningstagande inför
ansökningstillfället under 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Hållbarhetschefen
SISU, finsk pensionärsförening

