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Folkpartiet – en röst för sverigefinnar 
 

Förord 
 

De nationella minoriteterna, varav sverigefinnarna är en av fem minoriteter, har lång historia i vårt 

land och har alla utsatts för en assimileringspolitik som innebar att de inte fick tala sitt språk eller 

utöva sin kultur. Detta är grunden till att det behövs en särskild politik för de nationella 

minoriteterna. Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka 

deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  

 

Folkpartiet har inom alliansregeringen systematiskt flyttat fram positionerna gällande det 

minoritetspolitiska arbetet. En ny minoritetspolitisk strategi presenterades 2009 och 2010 började 

den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gälla. Under denna mandatperiod har 

flera åtgärder vidtagits för att den minoritetspolitiska reformen och lagens intentioner ska få bättre 

genomslag. Förvaltningsområdena blir ständigt fler och insatser görs för att stärka minoriteternas 

språkrättigheter liksom inflytande i olika frågor som berör dem.   

 

Vi har kommit en bit på vägen avseende det minoritetspolitiska arbetet. Men mycket återstår att 

göra. Folkpartiet föreslår i den här rapporten ett antal åtgärder för att ytterligare stärka det 

minoritetspolitiska arbetet med särskilt fokus på sverigefinnarna. Folkpartiet är det minoritetspolitiska 

partiet och för oss är det en självklarhet att fortsätta att driva på frågor som är viktiga för den 

sverigefinska minoriteten. 

 
 
Erik Ullenhag   Nina Lundström  
2:a vice partiordförande   Riksdagsledamot 
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Folkpartiet – det minoritetspolitiska 
partiet  
Folkpartiet har länge drivit på för att stärka det minoritetspolitiska arbetet och det är under 

alliansregeringens två mandatperioder som det på allvar skapats en politik för de nationella 

minoriteterna.  

Ett urval av insatser: 

 År 2009 presenterades en ny minoritetspolitisk strategi.  

 Sedan 1 januari 2010 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

 Antalet förvaltningsområden har blivit väsentligt fler. År 2009 omfattades totalt 9 

kommuner av förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli i jämförelse med år 

2014 då 68 kommuner och 13 landsting/regioner omfattas. 

 Anslagen i statsbudgeten har ökat under de två senaste mandatperioderna. Innan 2006 

avsattes 10 miljoner kronor i statsbudgeten att jämföras med år 2014 då 97 miljoner kronor 

avsätts för den nationella minoritetspolitiken (exklusive särskilda satsningar för romsk 

inkludering). 

 Tidigare fanns krav på att minst fem elever i kommunen efterfrågade undervisning i 

minoritetsspråket samt att språket skulle vara dagligt umgängesspråk för att eleven skulle ha 

rätt till modersmålsundervisning i. Kravet har tagits bort. 

 Ett nationellt minoritetsspråk ska kunna läsas som nybörjarspråk. För att en elev ska 

erbjudas modersmålsundervisning krävs i dag att eleven har grundläggande kunskaper i 

språket. Detta ska avskaffas och lagändringen föreslås träda ikraft 1 juli 2015. 

 Antalet behöriga minoritetsspråkslärare måste öka och tre universitet och högskolor har 

därför fått i uppdrag att bygga upp ämneslärarutbildning för att möjliggöra en långsiktig 

försörjning av minoritetsspråkslärare. 

 Skolverket har också ett regeringsuppdrag som syftar till att förstärka tillgången på 

minoritetsspråkslärare. 

 Olika statliga myndigheter har haft uppdrag för att förbättra arbetet för de nationella 

minoriteterna. 

 Insatser görs för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i 

samhället i stort.  

 Allt fler kommuner inom de finska förvaltningsområdena erbjuder förskola och äldreomsorg 

på finska. 

 

Folkpartiet vill stärka det minoritetspolitiska arbetet ytterligare 

Vi har kommit en bit på vägen avseende det minoritetspolitiska arbetet. Medvetenheten om de 

nationella minoriteterna och minoritetsspråken ökar liksom antalet förvaltningskommuner. Vidare 

kommer fler att få möjlighet att lära sig sitt minoritetsspråk såsom finskan. Men mycket återstår att 

göra och Folkpartiet kommer fortsätta att driva på för att den minoritetspolitiska reformen ska få 

genomslag. 
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Folkpartiet vill: 

1. Öka antalet förvaltningsområden  
Det är positivt att fler och fler kommuner och landsting/regioner ansöker om att bli finskt 

förvaltningsområde. För att detta ska vara möjligt krävs att fortsatta resurser avsätts i statsbudgeten.  

 

2. Öka kraven på förvaltningsområdena  
Kommuner och landsting/regioner kan ansöka om att bli ett förvaltningsområde dvs. det bygger på 

frivillig anslutning vilket är viktigt för att arbetet ska bli effektivt och för att kommunerna ska 

känna ett tydligt ägarskap. Kommuner och landsting/regioner som ingår i förvaltningsområden får 

statsbidrag. Det finns behov av att ytterligare kontrollera och följa upp hur de statliga resurserna 

används. Bland annat framkommer av uppföljningsrapporter att en liten del av statsbidraget (knappt 

2 procent) har använts till kostnader för samråd med representanter för minoritetsgrupperna. Detta 

trots att många av minoritetsföreträdarna anger att de inte har ekonomiska resurser att medverka i 

samråden och att samråd och delaktighet är en central del i arbetet med att genomföra minoritets-

politiken.  Om kommuner och landsting/regioner inte använder statsbidraget på ett sätt som är 

avsett bör möjlighet till frysning av de statliga medlen undersökas.  

 

3. Öka insatserna för att erbjuda äldreomsorg och barnomsorg 
på finska 
Allt fler kommuner inom de finska förvaltningsområdena erbjuder förskola och äldreomsorg med 

en finsk språklig profil och efterfrågan ökar. Det är t.ex. positivt att det växer fram äldreboenden 

med finsk inriktning. Idag finns också exempel på hemtjänstföretag som erbjuder finsktalande 

personal. Folkpartiet anser att valfriheten och etableringsfriheten är av stor vikt för att framväxten 

av barnomsorg och äldreomsorg på finska ska fortsätta. Vi ser därför med oro på vad som kommer 

att hända med dessa verksamheter om oppositionspartierna tar över regeringsmakten. 

 

Det behövs också fler insatser för att öka tillgängligheten av äldreomsorg och barnomsorg på 

finska. Bland annat bör frågan om skärpt lagstiftning övervägas för att sätta tydligare krav på 

kommunerna. Många gånger handlar det hur verksamheten organiseras och administreras snarare än 

att resurser behöver tillföras. Kommuner som har äldreombudsmän bör se till att dessa har 

minoritetskompetens. Vidare bör kommuner och landsting kunna bli bättre på att tillvarata den 

språkkompetens som ofta finns hos personalen. Vid upphandling av service och omsorg inom t.ex. 

äldreomsorgen bör kommunerna också kunna bli bättre på att beakta behov som de nationella 

minoriteterna har.  

 

4. Öka insatserna för att fler elever ska få lära sig finska  
Alliansregeringen har vidtagit ett antal lagändringar som innebär att kraven för att få rätt till 

modersmålsundervisning på finska sänkts. Syftet med ändringarna är att fler elever ska få lära sig 

finska. Tidigare fanns krav på att minst fem elever i kommunen efterfrågade undervisning i 
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minoritetsspråket samt att språket skulle vara dagligt umgängesspråk för att eleven skulle ha rätt till 

modersmålsundervisning i. Kravet har tagits bort. 

 

Vidare ska ett nationellt minoritetsspråk kunna läsas som nybörjarspråk. För att en elev ska erbjudas 

modersmålsundervisning krävs i dag att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Detta ska 

avskaffas och lagändringen föreslås träda ikraft 1 juli 2015.  

 

Således har kravet på landets kommuner ökat vad gäller elevers rätt till undervisning i finska. Det 

finns dock behov av att följa hur lagändringarna följs i praktiken. Vidare bör fler skolor inom 

förvaltningsområdena överväga att införa finskan som modernt språk vilket då medför att kursplan 

och betyg också ska gälla finskan. 

 

5. Öka antalet behöriga minoritetsspråklärare  
Fler elever ska få lära sig sitt modersmål. Det är en tydlig ambition från folkpartiet. För att fler 

elever ska få möjlighet att lära sig finska måste antalet behöriga minoritetsspråkslärare öka. 

Regeringen har gett tre universitet och högskolor i uppdrag att bygga upp ämneslärarutbildning för 

att möjliggöra en långsiktig försörjning av minoritetsspråkslärare. Det behövs dock insatser för att 

stärka tillgången av minoritetsspråkslärare också på kort sikt. Skolverket har därför ett regerings-

uppdrag som syftar till att förstärka tillgången på minoritetsspråkslärare. Det kan exempelvis handla 

om validering av kunskaper, tillgodoräknande av tidigare utbildning, distansundervisning och 

deltidsstudier parallellt med ordinarie arbete.  

 

Även kommunerna som arbetsgivare åt lärarkåren spelar en viktig roll för att driva på för att fler 

faktiskt söker sig till läraryrket. Fler kommuner borde tillsammans göra ansträngningar för att säkra 

lärartillgången.  

 

Folkpartiet anser att vi behöver göra ytterligare åtgärder för att möta behovet av modersmålslärare 

inom de nationella minoritetsspråken. En ny åtgärd som folkpartiet föreslår är en skattefri examens-

premie på 25 000 kronor som bör utgå till den som blir behörig att undervisa i något av de 

nationella minoritetsspråken. 

 

6. Verka för en genomgång av vad som försvårar startande av 
svensk/finska skolor 
Regeringen har genomfört flera förändringar för att lika villkor ska gälla för alla skolor, oavsett 

huvudman. Nu ställs t.ex. samma krav på friskolor som kommunala skolor ifråga om tillgång på 

skolbibliotek. Resurserna ska fördelas efter lika villkor. Alla friskolor måste också kunna visa att 

det finns tillräckligt elevunderlag för att få tillstånd att bedriva skola. 

 

De finskspråkiga friskolorna gör ett ovärderligt jobb för att hålla det finska språket och den svensk-

finska kulturen levande i Sverige. Det har dock framkommit information om att det funnits 

svårigheter för små svensk/finska friskolor att få tillstånd att starta. Det behövs därför en genom-

gång av orsakerna till detta för att få en klarare bild av vad som försvårar startande av svensk/finska 

skolor.  
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7. Öka informationsinsatser om de nationella minoriteterna och 
minoritetspolitiken  
Kunskapen om de nationella minoriteterna och politiken har blivit bättre inom förvaltnings-

områdena, men kunskapen utanför förvaltningsområdena och inom myndigheter är fortfarande 

bristfällig.  Därför krävs fortsatt informationsarbete inom det offentliga men även i samhället i stort 

för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna, deras språk och kultur samt den nationella 

minoritetspolitiken.   

 

8. Öka insatser avseende språk, media och kultur 
Public serviceverksamheten är av betydelse för att hålla minoritetsspråken levande och för 

revitaliseringen av dem liksom för att lyfta fram kulturfrågor. Program riktade till barn och unga är 

av särskild stor betydelse. Antalet sändningstimmar på de nationella minoritetsspråken har ökat 

något men utbudet är fortfarande begränsat. Åtgärder behövs för att säkerställa att resurser och 

utrymme avsätts för sändningar på nationella minoritetsspråk. 

 

 

 

 

 


