PM Rotel III (Dnr KS 2018/407)

Fördelning av statsbidrag till Stockholms stad som
förvaltningskommun för finska
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Stadsbidraget år 2017 till Stockholms stad i egenskap av förvaltningskommun
för finska fördelas inom Stockholms stad enligt vad som framgår av
promemorian.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.
Ärendet
Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska. För kommuner som ingår i
förvaltningsområdet utgår statsbidrag för de merkostnader som uppkommer med
anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Kommunstyrelsen beslutar sedan hur statsbidraget
ska fördelas mellan stadens verksamheter.
Stadsledningskontoret föreslår att 2018 års statsbidrag om 2 640 tkr fördelas
enligt följande: kulturnämnden 500 tkr, utbildningsnämnden 500 tkr, äldrenämnden
300 tkr, kommunstyrelsen 590 tkr samt 150 tkr till fem kluster av stadsdelsnämnder.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Stockholm är förvaltningskommun för finska. Det innebär ett åtagande för stadens
verksamheter att erbjuda såväl förskola som äldreomsorg samt möjlighet till kontakt
med stadens verksamheter på finska.
Stadsledningskontoret föreslår efter samråd med representanter för den
sverigefinska minoriteten att det statsbidrag som staden tilldelas för syftet ska
fördelas så att kulturnämnden och utbildningsnämnden tilldelas 500 tkr vardera och
äldrenämnden 300 tkr samt 150 tkr till fem kluster av stadsdelsnämnder.
Dessa anslag fördelas enligt samma fördelning som år 2017.
Jag vill framhålla vikten av att medlen används för att bygga upp och främja
aktiviteter som till lika stor del gynnar kvinnor och män, flickor och pojkar.
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Stockholm den 31 maj 2018

EMILIA BJUGGREN
Bilaga
Länsstyrelsens beslut om utdelning av statsbidrag till Stockholms stad som ingår i
förvaltningsområdet för finska språket
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Ärendet
Kommunstyrelsen har det strategiska och kommunövergripande
samordningsansvaret för frågor om nationella minoriteter, vilket bland annat innebär
att besluta om fördelningen av det statsbidrag som Länsstyrelsen Stockholm tilldelar
staden i egenskap av förvaltningskommun för finska. Bidraget fördelas årligen
mellan kommunstyrelsen, kulturnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och
fem kluster av stadsdelsnämnder.
Varje nämnd som tilldelas statsbidrag ska samråda med representanter för den
sverigefinska minoriteten om statsbidragets användning och om de frågor som
respektive nämnd har ansvar för. Dessa nämnder ska i samråd med den sverigefinska
minoriteten kartlägga såväl den sverigefinska minoritetens behov, som kunskaper i
finska bland de anställda. Varje förvaltning ska utse en kontaktperson för
sverigefinska minoritetsfrågor som ska samverka med stadsledningskontoret.
I verksamhetsberättelserna ska nämnderna redogöra för hur arbetet med de
sverigefinska minoritetsfrågorna har skett och hur medlen har använts. Utifrån detta
underlag sammanställs sedan de rapporter som begärs av Länsstyrelsen Stockholm.
Efter årets slut fakturerar nämnderna kommunstyrelsen utifrån de kostnader som de
haft under verksamhetsåret.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
För 2018 utbetalar Länsstyrelsen i Stockholms län 2 640 tkr i statsbidrag till Stockholms stad.
Statsbidraget bidrar till arbetet för ”Ett Stockholm för alla” och stadsledningskontoret vill
framhålla vikten av att medlen används för att bygga upp och främja aktiviteter som till lika
stor del gynnar kvinnor och män, flickor och pojkar.
Stadsledningskontoret har i mars 2018 haft samråd med representanter för den
sverigefinska minoriteten. Samrådsmötet förordade samma belopp till kultur-, utbildningsoch äldrenämnden samt stadsdelsnämndsklustren som under 2017.
Av fördelningsbeslutet 2017, [2017-06-21] §9, dnr 157-514/2017, framgår att
kommunstyrelsen bedömer det som angeläget att fördelningen och redovisningsformerna för
statsbidraget ses över. Stadsledningskontoret har därför genomlyst arbetet med finskt
förvaltningsområde och funnit att de berörda förvaltningarna anser att redovisningsformerna
är välfungerande. En förändring av formen för 2018 års fördelning av statsbidraget bedöms
därför inte vara aktuell.
Stadsledningskontoret föreslår därmed att 2018 års statsbidrag om 2 640 tkr fördelas
enligt följande:






Kulturnämnden 500 tkr
Utbildningsnämnden 500 tkr
Äldrenämnden 300 tkr
Kommunstyrelsen 590 tkr
samt 150 tkr vardera till följande fem kluster av stadsdelsnämnder:
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Södermalms stadsdelsnämnd i samarbete med stadsdelsnämnderna
Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm,
 Skärholmen stadsdelsnämnd i samarbete med stadsdelsnämnderna HägerstenLiljeholmen och Älvsjö,
 Skarpnäcks stadsdelsnämnd i samarbete med stadsdelsnämnderna Farsta och
Enskede-Årsta-Vantör,
 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samarbete Bromma stadsdelsnämnd samt
 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela statsbidraget till
Stockholms stad i egenskap av förvaltingskommun för finska i enlighet vad som framförs i
tjänsteutlåtandet.
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