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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Utsikten, Junogatan 2 plan 6 kl. 09:00 onsdagen den 22 

april 2020. OBS! planerad sluttid 18:00 
  
Ordförande Jonas Sandwall 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Dnr KS 2019/00629  

Annette Nyman  

(15 min) 

2.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020 

Dnr KS 2020/00047  

Said Osman, 

Fredrika 

Abrahamsson, m.fl. 

(45 min)  

3.  Uppföljning av ansökan om utvecklingsmedel för att skapa beredskap 

och underlätta etableringen av nyanlända enligt § 37 i 

ersättningsförordningen (2010:1122) Lst. 16781-2019 
Dnr KS 2019/00257  

Rasmus Sjölin 

(15 min) 

4.  Övergripande plan Integration 2030, övergripande plan Välfärd 2030 

 

Workshop 
 

Start c:a 10:45 
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2019-11-05 Dnr KS 2019/00629 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 

som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 

 

Därutöver är Uddevalla kommun finskt förvaltningsområde sedan 2013-02-01. 

Uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska minoriteten i Uddevalla kommun 

antogs av kommunstyrelsen 2013-08-28. Kommunen har därmed aktivt arbetat med 

inriktningen att tillhandahålla kommunal service till sverigefinnar sedan 2013. Förslaget 

på nya riktlinjer kommer att ersätta tidigare uppdragsbeskrivning och gäller nu samtliga 

fem minoriteter.  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 

övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 

nämnd som ansvarar för uppdraget.  

   

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna:  

• Nationella minoriteters språk  

• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  

• Nationella minoriteters kultur  

• Information till nationella minoriteter  

• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  

• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  

• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

 

Information kring ärendet gavs till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-09-

11. Ärendet föreslås nu gå på remiss till övriga berörda nämnderna Barn och 

utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-05 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-03-28 §97, Hemställan om frivillig anslutning 

till förvaltningsområde finska (KS/2011:127) 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-28 §211, Uppdragsbeskrivning 

förvaltningsområde sverigefinländare (KS/2013:254) 

Skrivelse kommunledningskontoret 2013-06-12, Uppdragsbeskrivning 

förvaltningsområde sverigefinländare 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, med uppmaningen om att besvara 

ärendet senast 2020-02-28 

 

   

Ärendebeskrivning 

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 

minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 

minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. 

När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en 

minoritet i Sverige ska ha:   

 en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 

befolkningen) icke dominerande ställning i samhället 

 en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet 

 en vilja och strävan att behålla sin identitet 

 historiska eller långvariga barn med Sverige 

 

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 

har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 

1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 

det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 

har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 

under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike. 

 

Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 

syftar till att: 

 förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 

genom en sammanhållen lag 

 som gäller i hela landet och inte enbart i en viss region i landet 

 motverka diskriminering och utsatthet 

 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder 

 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 
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 främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp 

tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 

rådgivning och information. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Expediera till Markus Hurtig, Annette Nyman 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 

som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 

utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 

minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  

   

Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 

bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 

2020-04-02. 

 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 §10 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 §20 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 §22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
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Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 
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HANDLÄGGARE 

Minoritetskonsulent Anna Partanen 

TELEFON  0522-69 61 39 

anna.partanen@uddevalla.se 

  

 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX  

 451 81  UDDEVALLA Junogatan 7 vån 2  0522-69 60 00 0522-69 61 20  
    

www.uddevalla.se  E-POST kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde 
sverigefinländare 

Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till 

information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och 

inflytande.  Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 

det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter 

ska 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.  Detta gäller alla kommuner i Sverige. 

 

Uddevalla kommun är sedan 2013-02-01 en av de 48 kommuner som ingår 

i finskt förvaltningsområde. För förvaltningsområden gäller förutom 

grundskyddet att: 

Kommunens invånare har rätt att använda minoritetsspråken, i sina 

muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter.  

Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och 

barnomsorg, helt eller delvis på minoritets-språken, i detta fall på finska, 

om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Förvaltningsmyndigheter ska 

verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 

minoritetsspråken. Kommunen skall tillsammans med den nationella 

minoriteten kartlägga de behov som finns i kommun. 

 

Kommuner som ingår i förvaltningsområdet får statsbidrag (Uddevalla 

990 000 kr 2013) som ska användas i samråd med minoriteterna att täcka 

de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de 

rättigheter som enskilda har enligt lagen. Kommunen är skyldig att lämna 

en redovisning av de utbetalda medlen och vad medlen använts till. 

 

För att kunna använda medlen i samråd med minoriteten måste 

kommunen samråda minoriteten. Detta kan göras på ett följande sätt: 
 

1. Samrådsmöten med sverigefinnar ska organiseras ca 3-4 gånger per år, 

öppna till alla. Annonsering via kommunens hemsida, stadsbiblioteket, 

tidningar, förskolor, BVC osv. Samrådet ska gemensamt kartlägga behovet 
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av insatser och aktiviteter samt vara delaktiga i beslut om hur det tilldelade 

statsbidraget skall användas. 

 

2. Styrgrupp ska bildas: 1 ledamot från kommunstyrelsen/beredningen för 

integrations-och demokratifrågor, 2 anställda från 

arbetsmarknadsavdelning, 2 representanter från finska föreningen, 1 

representant från äldreomsorg, 1 från förskola, 1 från skola, 1 från 

biblioteket, 1 från kyrka. Möten ca 4 gånger per år. Styrgruppen får 

information om behov och önskemål från samrådsmöten och tar fram 

förslag och beslutar i samråd med sverigefinnar vilka åtgärder 

implementeringen kräver i kommunens verksamheter.  

 

 

Planerade åtgärder  

  

Handlingsplan ska tas fram. Den ska vara ett stöd för implementeringen av 

finskt förvaltningsområde och arbetet med minoritetslagstiftningen i 

Uddevalla.  

Kartläggningar 

 Allmän kartläggning av sverigefinska invånare i Uddevalla 

 Inventering av finsktalande personal i Uddevalla kommun 

 Behovet av äldreomsorg på finska  

 Behovet av förskola på finska 

Informationsåtgärder 

Mål: att utfärda rutiner och ta fram lättillgänglig information om 

minoritetspolitik och förvaltningsområdet  

 Information till kommunens anställda  

 Översättning av vissa delar av kommunens hemsida 

 Skyltning  

 Växel 

Språkinsatser 

 Utbildning till finskatalande personal i kommunen 

 Kunskaper i finska ska ses som merit vid rekrytering av ny personal 

 Andra insatser enligt samrådsmöten 

Kultur & fritid 

 Enligt samrådsmöten 

Äldreomsorg  

 Finsk avdelning om behovet finns, enligt kartläggning och 

samrådsmöten 

Förskola och skola 

 Stöd för modersmålsundervisning  



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

 

 
SKRIVELSE  3 (3) 

2013-06-12  DNR KS/2013:254  

 

 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET       

      
    

   

 

 Finsk eller delvis finsk förskolavdelning om behovet finns, enligt 

kartläggning 

 

Finansiering 

   

Statsbidrag max 990 000 kr årligen 

 

Tidsplan 

 

 Handlingsplan ska tas fram under sommar-höst 2013, uppdateras vid 

behov varje år 

 Kontinuerliga samrådsmöten 

 Kontinuerliga styrgruppsmöten 

 Medborgarbudget höst 2013, 200 000 kr ska andvändas till kultur- och 

fritidsaktiviter  

 Kartläggning av sverigefinländare i Uddevalla kommun höst-vinter 

2013 

 Kartläggning av finsktalande personal i Uddevalla kommun vinter-vår 

2014 

 

 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 

Anna Partanen   

Minoritetskonsulent 

 



Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:1367 SFS nr: 2009:724 

Departement/myndighet: Kulturdepartementet  

Utfärdad: 2009-06-11  

Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1367 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Allmänna bestämmelser 

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella 
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen 
innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag 
(2018:1367). 

2 §   Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i 
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (SÖ 2000:3). 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. 

3 §   Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag 
hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av 
betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. Lag (2018:1367). 

4 §   I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

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. 

5 §   Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
minoriteterna i sådana frågor. 

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 
Lag (2018:1367). 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:724
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:724


5 a §   Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar. Lag (2018:1367). 

5 b §   Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran 
lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag (2018:1367). 

Förvaltningsområden 

6 §   Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, 
Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, 
Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, 
Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, 
Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, 
Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. 

7 §   Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i 
förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få 
ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan ansöka 
hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får besluta om utträde 
endast om det finns synnerliga skäl. 

Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett 
förvaltningsområde. Lag (2018:1367). 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter 

8 §   Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina 
muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska 
verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets 
förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller 
ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. 

Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är 
myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt 
biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och 
beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli respektive samiska. 

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 



9 §   Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli 
respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters 
ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 
handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

10 §   Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina 
skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. 
Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, 
Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka den enskilde 
är part eller ställföreträdare för part. Lag (2018:1367). 

11 §   Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 
med myndigheten. 

12 §   Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta 
emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha 
särskilda telefontider. 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar 

13 §   Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en 
förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en 
domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets 
eller ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa 
kommuner. Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt 
eller delvis sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, 
om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. 

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit 
en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. 
Lag (2010:943). 

14 §   Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos 
domstolar enligt 13 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta 
språk, rätt att få de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till 
detta språk och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. 
Domstolen ska översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är 
uppenbart onödigt. 

Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter 
med parten eller dennes ställföreträdare. 

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller 
samiska hos domstolar enligt 13 § har en part eller ställföreträdare för part som saknar 
juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och 
beslutsmotivering skriftligen översatta till detta språk. 



15 §   Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls eller ett 
ärendes handläggning i domstol enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet 
eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig i målet eller ärendet. 

En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska framställas inom en 
vecka från det att domen eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har 
framställts tidigare under handläggningen av målet eller ärendet. 

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning 
framställs senare än vad som anges i första och andra styckena får den avslås. En sådan 
begäran får även avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte. 

16 §   Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli 
eller samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ 
och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk 
verksamhet och äldreomsorg 

17 §   Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk 
verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § 
skollagen (2010:800). Lag (2018:1367). 

18 §   En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds 
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive 
samiska. Lag (2018:1367). 

18 a §   En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som 
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som 
erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. Lag (2018:1367). 

18 b §   Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ 
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Lag (2018:1367). 

18 c §   Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 
18 a §§. 
Lag (2018:1367). 

Undantag 

19 §   Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss 
myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. 
Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för landsting och kommun i fråga 
om kommunala myndigheter. 



Uppföljning m.m. 

20 §   Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen 
meddelar föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för 
uppföljningen. Detta uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det tillsynsansvar 
som vilar på andra myndigheter. 

21 §   En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, 
information och liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid 
tillämpningen av lagen. 

 



Förordning (2009:1299) om 
nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:2068 SFS nr: 2009:1299 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet  
Utfärdad: 2009-11-26  
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:2068 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Innehåll: 

 Övergångsbestämmelser 

Innehåll 

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och landsting för 
merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 

Uppföljningsansvar 

2 §   Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av 
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. 

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning (2010:196). 

3 §   Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer 
och samiska. 

Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde 

4 §   Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till 
Regeringskansliet senast den 1 mars. 

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, 
ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att 
kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant 
intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen. Förordning (2018:1967). 

Statsbidrag till kommuner och landsting 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:1299
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299#overgang


5 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de 
kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 
§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

6 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till 
landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens 
län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, 
Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och 
Östergötlands län. Förordning (2017:1292). 

7 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till 
den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde. 

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna 
förordning. 
Förordning (2010:196). 

8 §   Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett 
att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med 
anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, 
meänkieli och samiska. 

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov 
som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli 
respektive samiska. 

9 §   Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 
660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget 
betalas ut.  

En kommun med 
   - mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp, 
   - upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp, 
   - upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp, 
   - upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och 
   - 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp. 

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett 
särskilt bidrag om 500 000 kronor. 
Förordning (2018:1967). 

10 §   Statsbidraget till ett landsting är 250 000 kronor. 
Förordning (2010:196). 

10 a §   Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget 
inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. 



Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det 
belopp som inte har förbrukats. 
Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att medlen, helt 
eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja 
användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast 
följande års statsbidrag. 
Förordning (2014:1543). 

11 §   Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i 
förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, 
Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner 
och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår. 
Förordning (2018:2068). 

12 §   En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är 
skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning 
av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen 
enligt 8 § andra stycket har genomförts. 
Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget. 

Bemyndigande 

13 §   Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om 
redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §. Förordning 
(2011:1530). 

Överklagande 

14 §   Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte 
överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas. 

 

Övergångsbestämmelser 

2010:196 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010. 
   2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län och de 
kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast den 1 juli 2010. 

2010:1991 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011. 
   2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i 
Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs 
kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 
2011. 

2011:1530 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 
   2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som 
betalas ut för bidragsåret 2013. 



2014:1543 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015. 
   2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag 
som betalas ut för bidragsåret 2016. 

Bilaga  

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde 

Kommun            Förvaltningsområde 

Borlänge kommun        Finska 

Borås kommun        Finska 

Degerfors kommun    Finska  

Dorotea kommun         Samiska 

Enköpings kommun    Finska      

Fagersta kommun     Finska 

Finspångs kommun    Finska 

Gislaveds kommun    Finska 

Gävle kommun         Finska 

Göteborgs kommun     Finska 

Hofors kommun         Finska 

Hällefors kommun    Finska     

Järfälla kommun     Finska 

Kalix kommun         Finska och meänkieli 

Karlskoga kommun     Finska 

Kramfors kommun        Finska 

Krokoms kommun         Samiska 

Laxå kommun        Finska 

Lindesbergs kommun    Finska 

Ludvika kommun        Finska  

Luleå kommun         Finska, samiska och meänkieli 

Malmö kommun        Finska 

Mariestads kommun    Finska 

Motala kommun         Finska 

Norrköpings kommun    Finska  

Norrtälje kommun     Finska 

Nykvarns kommun        Finska 

Oxelösunds kommun    Finska 

Sandvikens kommun     Finska 

Skellefteå kommun    Finska 

Skinnskattebergs kommun    Finska  

Skövde kommun         Finska 

Smedjebackens kommun    Finska 

Stockholms kommun    Samiska och meänkieli 

Sundbybergs kommun    Finska  

Sundsvalls kommun     Finska och samiska 

Surahammars kommun     Finska 

Söderhamns kommun    Finska 

Trelleborgs kommun    Finska 

Trollhättans kommun     Finska 

Trosa kommun         Finska 

Uddevalla kommun     Finska 

Umeå kommun         Finska 

Vindelns kommun        Samiska 

Västerås kommun        Finska  

Åsele kommun        Samiska 

Örebro kommun        Finska  

Örnsköldsviks kommun    Finska och samiska 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr SN 2019/00259  

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

 

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 

åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 

ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 

minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka 

åtaganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 

ges nu möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 6. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 

Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 53. 

Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211.  

Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 

2013-06-12. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97.     

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 

Uddevalla kommun.   
 
 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-02-26 

Ann-Charlott Gustafsson, Mikael Bjuhr 
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forts. § 20 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-27 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-02-27 

Kommunstyrelsen 

Socialtjänstens ledningsgrupp 
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Handläggare 
Samordnare Ulrika Engelbrektsson 
Telefon 0522-69 74 99 
ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 
Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367.  
 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 
 
Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 
 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 
det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 
2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 
utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 
och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 
nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 
syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska).  Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 
anslutning till förvaltningsområde finska 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 
Skrivelse Uppdragsbeskrivning Sverigefinländare 20130612 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 
Riktlinjer Nationella minoriteter  
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun samt  
 
att ärendet förklaras omedelbart justerat       

Ärendebeskrivning 
I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 
minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 
minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. När Sveriges 
riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en minoritet i 
Sverige ska ha:    

 en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 
befolkningen) icke dominerande ställning i samhället  

 en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet  
 en vilja och strävan att behålla sin identitet  
 historiska eller långvariga barn med Sverige  

  
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 
har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 
1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 
det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 
har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 
under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike.  
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Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 
syftar till att:   

 förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 
genom en sammanhållen lag som gäller i hela landet och inte enbart i en viss 
region i landet 

 motverka diskriminering och utsatthet  
 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder  
 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande främja bevarandet 

av de nationella minoritetsspråken  
  
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp 
tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 
rådgivning och information. 
 
I kommunens riktlinjer gäller följande punkter Barn och utbildningsnämnden; 
 
Nationella minoriteters språk 
 
Barn och utbildningsnämnden ska informera barn och ungdomar i kommunens 
skolor om rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. 
Nämnden ska informera föräldrarna om möjligheten till och uppmana barn och 
unga att nyttja möjligheten till modersmålsundervisning.  
 
Uddevalla kommuns hemsida informerar om riktlinjer och regler för modersmål. 
Enheten för flerspråkighet och integration erbjuder och genomför 
modersmålsundervisning i finska i grundskolan, förskoleklass till åk 9. Utöver detta 
informerar skolans pedagoger om möjligheten att läsa finska som modersmål, de är 
även behjälpliga vid ansökningsförfarandet 
  
Barn och utbildningsnämnden ska vid behov förstärka tillgången av lärare i de 
nationella minoritetsspråken.  
 
I de ärenden där önskemål om modersmålsundervisning i finska inkommer till Enheten 
för flerspråkighet och integration förstärks tillgången av lärare i finska om behov finns. 
 
Nationella minoriteters rätt till förskola på sitt språk  
  
Barn och utbildningsnämnden svarar för att tillhandahålla förskoleverksamhet 
med finsktalande personal, inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde 
för finska språket.   
 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

4(4)

2020-01-15 Dnr BUN 2019/01255

  

 

 

 

Efterfrågan på förskoleverksamhet med finsktalande personal har varit liten men i de 
enstaka fall där behovet efterfrågats har detta tillgodosetts genom att erbjuda plats på 
den förskola där det finns finsktalande personal.  
 
Barn och utbildningsnämnden ska, genom förskolan, verka för att barn som tillhör 
de nationella minoriteterna på lämpligt sätt får möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt minoritetsspråk.   
 
Enheten för flerspråkighet och integration samverkar med förskolan och kan därmed 
erbjuda modersmålsstöd på finska till barn vars föräldrar önskar det. 
 
Barn och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt ge information till kommunens 
elever, och deras föräldrar, om rätten till modersmålsundervisning på de 
nationella minoritetsspråken. 
 
Information om rätten till modersmålsundervisning finns på Uddevalla kommuns 
hemsida och information om rätten till modersmålsundervisning ges i förskola och 
grundskola.  
I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser.  
Följande kurser erbjuds till Uddevalla kommuns gymnasieelever: 
Modersmål 1- 100 poäng 
Modersmål 2 - 100 poäng 
Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Ulrika Engelbrektsson 
Förvaltningschef Samordnare  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari, kl. 13 :20 

Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Roger Ekeroos (M) 

Hampus Marcusson (S) 
Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sonny Persson (S) 
Stadshuset 2020-02-27 

J?.~ ... 6.~.b{~~.0 ..... 
Pernilla Gu~ 

·~··········~··················· 
Cami ap-1-s 

Paragrafer §§ 22-23 
Omedelbar justering 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-02-27 
2020-03-20 

Tur.4 ... ~.'?~r.~~····· 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig 
Planeringsstrateg Anna Kern 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 
Personalrepresentant Eva Carlsson 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Omedelbar justering 

§ 22 Dnr BUN 2019 /01255 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 
det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 
2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 
utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 
och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 
nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 
syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska). Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 
anslutning till förvaltningsområde finska 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdragsbeskrivning 
förval tningsområde sverigefinländare 
Skrivelse Uppdragsbeskrivning Sverigefinländare 20130612 

Justerand~natur ;;jt- ~ Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 
Riktlinjer Nationella minoriteter 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder 

Yrkanden 
Niklas Moe (M) för ledamöter i partierna för samverkansmajoriteten M, C, L, KD, MP 
och UP: tilläggsattsats: att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill 
ha en återkoppling om hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi 
uppfyller vårt uppdrag enligt lagstadgade krav 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 

att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill ha en återkoppling om 
hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi uppfyller vårt uppdrag 
enligt lagstadgade krav samt 

att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

Camilla Olsson (C) zorz Sonny Persson (S) 

~ 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2020-01-22 Dnr SN 2019/00259 

  

 

Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 

med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

 

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 

åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 

ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 

minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka 

åtaganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 

ges nu möjlighet att yttra sig.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 

Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 53. 

Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211.  

Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 

2013-06-12. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97.     

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.   

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 

Uddevalla kommun.  

   



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2020-01-22 Dnr SN 2019/00259 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår bestämmelser 

om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att 

använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser 

om äldreomsorg. 

 

Kommunledningskontoret har skrivit fram ett förslag på riktlinjer för arbetet med 

nationella minoriteter i Uddevalla kommun. Förslaget utgår från gällande lagstiftning. 

Socialtjänsten berörs främst av avsnitten ”Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg 

på sitt språk” samt ”Information till nationella minoriteter”.  

 

Gällande förslaget att Socialnämnden, när biståndsbeslut finns och den äldre vill det, 

ska ansvara för att tillhandahålla hemtjänst eller särskilt boende med finsktalande 

personal finns idag en avdelning på ett vård- och omsorgsboende som har finsktalande 

personal och inom flera hemtjänstgrupper finns finsktalande personal.  

  

Avseende förslaget att Socialnämnden, när biståndsbeslut finns och den enskilde vill 

det, ska verka för att på lämpligt sätt kunna erbjuda insatser på de nationella 

minoritetsspråken samt att Socialnämnden ska verka för att någon av kommunens 

dagverksamheter eller träffpunkter kan vara särskilt inriktad på aktiviteter på finska 

beaktas detta i den mån det är möjligt utifrån efterfrågan och tillgång till personal med 

efterfrågade språkkunskaper.  

 

Vid ansökan om hemtjänstinsatser samt vård- och omsorgsboende informeras den 

enskilde muntligt om möjligheten att få insatserna utförda helt eller till väsentlig del av 

personal av finsktalande personal. Information finns även på kommunens hemsida.  

 

Med stöd av ovanstående föreslås socialnämnden ställa sig bakom lämnat förslag till 

riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun.  

 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2019-12-09 Dnr KFN 2019/00183 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 

nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 

kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 

nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. 

 

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 

åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 

ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels utvidgas till att gälla samtliga fem 

minoriteter.  

 

För kultur och fritidsnämndens vidkommande, utgår de flesta åtaganden från befintlig 

biblioteksplan. Därutöver ska nämnden, i samverkan med barn och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de nationella minoriteterna 

om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att stärka och 

utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 

samiska). 

     

Beslutsunderlag 

kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Delegationsbeslut KS ordförande 2019-11-22 

Tjänsteskrivelse KLK 2019-11-05 

Riktlinjer nationella minoriteter 2019-11-22 

Protokollsutdrag KS 2013-08-28 § 211      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontoret förslag på  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2019-12-09 Dnr KFN 2019/00183 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Skickas till 

kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KFN 2019/00183  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 

nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 

kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 

nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. 

  

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 

åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 

ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels utvidgas till att gälla samtliga fem 

minoriteter.  

  

För kultur och fritidsnämndens vidkommande, utgår de flesta åtaganden från befintlig 

biblioteksplan. Därutöver ska nämnden, i samverkan med barn och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de nationella minoriteterna 

om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att stärka och 

utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 

samiska). 

    

Beslutsunderlag 

kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Delegationsbeslut KS ordförande 2019-11-22 

Tjänsteskrivelse KLK 2019-11-05 

Riktlinjer nationella minoriteter 2019-11-22 

Protokollsutdrag KS 2013-08-28 § 211     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontoret förslag på  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-01-24 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-01-27 till 

Kommunstyrelsen 
  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(4) 

2020-04-03 Dnr KS 2020/00047 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020, April 

Sammanfattning 

Informationsärenden som enligt antaget Årshjul skall redovisas i april är: 

 Etableringslagen, Kommunala etableringsrutiner 

 Etableringsgruppen 

 Fördelningsmodellen, statsbidrag etablering 

 

Etableringslagen, Kommunala etableringsinsatser 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för kommunens etableringsinsatser för 

nyanlända. Frågorna hanteras av kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning. 

Kommunens uppdrag är mottagande och bosättning, utbildning i svenska för 

invandrare, samhällsorientering och barns etablering. 

En aktuell fråga som behandlas just nu inom Fyrbodal, är vilken kommun som i 

framtiden skall vara ensam utförande kommun av samhällsorientering (idag är det de tre 

kommunerna Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan). 

 

Etableringsgruppen 

För att kunna samordna kommunens olika etableringsinsatser, så sker detta arbete 

genom en Etableringsgrupp (EG). EG är en undergrupp till kommunens 

förvaltningsövergripande integrationsgrupp SIV (Samverkan Integration Verksamhet). 

EG har möten 4 ggr/år. På mötena finns även förvaltningarnas ekonomer med, eftersom 

man även följer upp statsbidraget som fördelas enligt antagen fördelningsmodell. 

 

Fördelningsmodellen, statsbidrag etablering 

En revidering av fördelningen av statsbidraget §10 och §11, har antagits för år 2020. 

Detta p.g.a. att samhällsorienteringen utökas med 40 timmar till 100 timmar, samt att 

försörjningsstödet byter nämnd från SN till KS fr.o.m. 15 februari 2020. Fördelningen 

är nu Barn-och utbildningsnämnden 62 %, Kommunstyrelsen 30 %, Socialnämnden 5 % 

och Kultur och fritidsnämnden 3 %.  

En redovisning kommer att ges under mötet, kring de insatser som genomförts under år 

2019 av de olika förvaltningarna.  

 

 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-04-03 Dnr KS 2020/00047 

  

 

 

 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

   

Ärendebeskrivning 

Etableringslagen, Kommunala etableringsinsatser 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för kommunens etableringsinsatser för 

nyanlända. Frågorna hanteras av kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning. 

Kommunens uppdrag är mottagande och bosättning, utbildning i svenska för 

invandrare, samhällsorientering och barns etablering. 

Kommunen har skrivit under en Lokal överenskommelse (LÖK) med andra aktörer som 

ansvarar för mottagande av nyanlända enligt Lag (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, (Arbetsförmedlingen – 

sammankallande, Migrationsverket, Primärvården och Uddevalla kommun). Arbetet 

inom den Lokala överenskommelsen har under år 2019 varit vilande p.g.a. att 

Arbetsförmedlingen tvingats prioritera andra frågor.  

Insatser för nyanlända inom etableringen lyfts dock fortfarande i det upparbetade 

arbetssättet i Jobbcentrum.  

 

Uddevalla kommun är en av tre utförare av Samhällsorienteringen (SO) i Fyrbodal. I 

och med att mottagandet har minskat så behöver samverkansorganisationen ses över och 

effektiviseras. Det är idag inte ekonomiskt och kvalitetsmässigt effektivt att ha tre 

utförare. Förslaget är att ha en utförare, alternativt två. Uddevalla kommun har varit 

pådrivande i både kvalitet och utvecklingen av SO i Fyrbodal. Vi har ett gott rykte i hela 

VGR och vi anlitas ofta av VGR och Länsstyrelsen när vi ska utveckla 

Samhällsorienteringen på olikas sätt.  

De tre olika utförande kommunerna skall nu besluta om de vill/kan vara ensam utförare 

för hela Fyrbodal (de kommuner som önskar medverka). Det finns både fördelar och 

nackdelar att vara en utförare. Fördelarna är att vi kan behålla den uppbyggda 

kompetensen hos Samhällskommunikatörerna som finns idag. Vi skulle kunna skapa 

bra team i kommunen med kompetent personal med olika språkkunskaper. Nackdelarna 

är att vi måste säkerställa att kommuner via överenskommelsen, köper SO av oss, så att 

den prisbild vi räknat ut verkligen håller. Det ställs stora krav på utförande kommun, att 

ha en fungerande organisation, med en ekonomi som går ihop. Med den organisationen 

och de volymer vi har i Fyrbodal idag skulle vi kunna klara av att hantera hela 

Fyrbodals Samhällsorientering själva. År 2017 genomförde vi SO åt 467 personer och 

prognosen 2020 för samverkanskommunerna i Fyrbodal är ca 300. Vi kommer 
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därför att meddela att vi är positiva till att ta på oss uppdraget. Vi väntar in hur 

Vänersborg och Trollhättan ställer sig och möte om detta kommer att hållas inom kort.   

 

Etableringsgruppen 

För att kunna samordna kommunens olika etableringsinsatser, så sker detta arbete 

genom en Etableringsgrupp (EG). EG är en undergrupp till kommunens 

förvaltningsövergripande integrationsgrupp SIV (Samverkan Integration Verksamhet). 

EG har möten 4 ggr/år. På mötena finns även förvaltningarnas ekonomer med, eftersom 

man även följer upp statsbidraget som fördelas enligt antagen fördelningsmodell. 

Vid varje möte presenteras ett utfall och också en prognos av hur många nyanlända som 

förväntas komma till Uddevalla och också hur mycket pengar varje förvaltning kommer 

att erhålla. I slutet av varje år redovisar förvaltningarna vad de gjort för insatser som är 

kopplade till etableringen av nyanlända. Då nuvarande redovisningsmall är bristfällig, 

så kommer en ny att tas fram inom kort. 

Under 2019 ser fördelningen ut på följande vis: KS 4,6 mkr, BUN 19,3 mkr, SN 5,5 

mkr samt KFN 0,9 mkr. Varje pengapåse är kopplade till insatser som skall utföras 

enligt lagar och förordningar. Alla dessa förvaltningar bär sitt ansvar för att etablera 

nyanlända och deras familjer i Uddevalla. Under 2019 kom det nya tillämpningsrutiner 

för hur kommuner ska redovisa statsbidrag. Detta innebar en begränsning i hur pengarna 

kan periodiseras. Konsekvensen blir att våra förvaltningar inte längre kan föra över 

pengar år efter år, som vi tidigare har gjort. Detta i kombination med att mottagandet 

fortsätter att minska stort, gör att det ställs högre krav på våra förvaltningar. Det krävs 

en noggrann uppföljning och planering för att just dessa medel går till rätt målgrupp och 

till rätt insatser. 

 

Kommunledningskontoret har förutom det samordnande ansvaret också ansvaret att 

utföra vissa av etableringsinsatserna. Mottagning och bosättning enligt bosättningslagen 

är ett av uppdragen. De som anvisas till kommunen, omfattar personer som bott på 

migrationsverkets anläggningsboende eller är kvotflyktingar uttagna av UNHCR. På 

uppdrag av regeringen fastställer Länsstyrelsen antal anvisade till kommunerna genom 

s.k. kommuntal. Uddevallas kommuntal för 2020 är 12 personer.  

Vår andra lagstadgade insats som vi utför är Samhällsorienteringen. Antalet deltagare 

som avslutat SO under 2019 är 87. Könsfördelningen är 64 % kvinnor och 36 % män. I 

december beslutade regeringen att Samhällsorienteringen ska utökas till 100 timmar 

istället för tidigare 60 timmar. Fokus ska vara på mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

Uddevalla kommun är nu uttagen av VGR för att delta i utformandet av det 

informationsmaterial som skall tas fram för dessa 40 timmar. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

2016 startade det HPR (Hälsopolitiska rådet) finansierade projektet Hälsofrämjande 

integration i samarbete med Högskolan Väst ett arbete för ett mer jämlikt 

folkhälsoarbete. En viktig del av arbetet var att utveckla en brobyggarfunktion. 

Brobyggarfunktionen har sedan dess används av flera olika kommunala verksamheter 

för kulturtolkning mellan verksamheter och nyanlända.  Även språkstödjare är en resurs 
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vid kommunikation med nyanlända. Flera verksamheter uttrycker ett fortsatt behov av 

kulturtolkning och språkstöd inom våra olika kommunala verksamheter och arbetar för 

att implementera erfarenheterna från projektet. 

För att påskynda etableringen i det svenska samhället arbetar vi just nu med att utveckla 

en introducerande grundinformation för nyanlända. Informationen, som skall ges i 

grupp vid fem olika tillfällen, kommer att vara ett komplement till individuella 

mottagningssamtal och samhällsorienteringen. Målet är att nyanlända skall erbjudas 

grundinformation så snart som möjligt vid mottagandet. 

Ett flertal rapporter visar på behovet av att ge nyanlända föräldrar rätt information och 

verktyg för sitt föräldraskap. Uddevalla arbetar redan aktivt med detta, men vi ser ett 

behov av att utveckla en kommunövergripande strategi och samordning av 

föräldraskapsstöd till nyanlända föräldrar. I chefsgruppen som jobbar med detta finns 

representanter från förskolan, socialt förebyggandeenheten, grundskolan och 

gymnasieskolans IM. Det finns redan i dag befintliga mamma och pappagrupper som 

även kan användas som resurser för bla tryggare stadsdelar och dialog med kommunens 

olika samhällsgrupper.  

För att göra Dalabergs fritidsgård tillgängligt för både barn och föräldrar, har ett 

samarbete mellan befintliga mamma- och pappagrupper, Integrationsenheten samt 

Dalabergs fritidsgård inletts. Målet är pilotverksamheten Familjefritids, där föräldrar 

med olika bakgrund i samarbete med kommunala tjänstepersoner ansvarar för 

bemanning och aktiviteter på fritidsgården varannan lördag.  

 

Fördelningsmodellen, statsbidrag etablering 

En revidering av fördelningen av statsbidraget §10 och §11, har antagits för år 2020. 

Detta p.g.a. att samhällsorienteringen utökas med 40 timmar till 100 timmar, samt att 

försörjningsstödet byter nämnd från SN till KS fr.o.m. 15 februari 2020. Fördelningen 

är nu Barn-och utbildningsnämnden 62 %, Kommunstyrelsen 30 %, Socialnämnden 5 % 

och Kultur och fritidsnämnden 3 %.  

En redovisning kommer att ges under mötet, kring de insatser som genomförts under år 

2019 av de olika förvaltningarna. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Ansökan om utvecklingsmedel för att skapa beredskap och 

underlätta etableringen av nyanlända enligt § 37 i 

ersättningsförordningen (2010:1122) Lst. 16781-2019 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har inom ramen för 37 § förordning om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122), beviljat Uddevalla kommun 

337 500 kronor för insatsen Startsträckan. Projekt pågår 2019-09-01 - 2020-12-31. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslöt 2019-09-25 att utgöra styrgrupp åt 

projektet och att ärendet skall behandlas tre gånger under 2020 (april, sept. och dec.).  

Projektet riktar sig till målgruppen nyanlända och anhöriga som uppbär 

försörjningsstöd. Syftet med projektet är att deltagarna ska göra en positiv 

stegförflyttning och närma sig arbete eller studier. Projektet har deltagare som står 

absolut längst ifrån arbetsmarknaden. Projektet arbetar därför med basala hörnstenar så 

som hygien, hälsa och kost genom empowerment. Empowerment grundar sig i att en 

individ eller grupp tar makt och kontroll över sina egna omständigheter, situationer och 

mål. Istället för att fokusera på yttre omständigheter i tuffa (och lätta) tider, så riktar 

man fokus på det egna. Alla deltagare i projektet har gjort en stegförflyttning inom 

respektive hörnsten och vi arbetar för en fortsatt progression hos deltagarna.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03.      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 

 


