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MOTION TILL HÄRRYDA KOMMUNFULLMÄKTIGE
Den nationella minoritetspolitikens genomförande i kommunen  

Riksdagen lagstiftade 1999 om en nationell minoritetspolitik som då erkände 
fem nationella minoriteter, Sverige-finnar, samer, tornedalingar, romer och 
judar. Avsikten med den beslutade minoritetspolitiken är att stärka de nationella 
minoriteternas möjlighet till inflytande och hålla minoritetsspråken levande.
Sverige-finnarna är en största minoritetsgruppen i Sverige och så också 
historiskt i Härryda kommun. I dag finns drygt 1.400 personer med finsk 
härkomst i kommunen.

Kommuner och landsting har också ett ansvar för att inom sina ansvarsområden 
genomföra den nationella minoritetspolitiken men det har varit problem med att 
få ut informationen om detta till beslutsfattare och tjänstemän. Flera kommuner 
ger dock bidrag till samma organisationer och grupper som regeringen ger 
bidrag till, t.ex. finska föreningar och finska pensionärsföreningar såsom 
företrädare för den nationella minoriteten i dess arbete.

För minoritetsgruppen Sverige-finnar kan följande områden framhållas som 
särskilt viktiga:
• Information om samhällsservice på finska
• Modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskola och 

gymnasieskola
• Bättre äldreomsorg och service genom finsktalande personal

Skolverket gjorde på regeringens initiativ år 2005 en kartläggning, ”De 
nationella minoriteternas utbildningssituation”. Skolverket konstaterade i 
rapporten utbildningssituationen är bekymmersam och långt ifrån 
tillfredställande. Antalet Sverige-finska barn och ungdomar som deltagit i 
modersmålsträning eller modersmålsundervisning har gått ner drastiskt.

Behovet av finskspråkig äldreomsorg ökar. I Sverige bodde vid årsskiftet 
2004/2005 51.497 ålderspensionärer som har finsk bakgrund. Antalet 
finsktalande äldre kommer att öka under kommande år. Forskning och 
erfarenheter visar att det språk man lärt sig som vuxen försvagas när man blir 
äldre och kan vid demenssjukdomar försvinna helt. 



Finskspråkig äldreomsorg är en fråga om god livskvalitet för de finsktalande 
äldre som under sina aktiva år medverkat till byggandet av det svenska 
välståndet. Socialstyrelsen konstaterade i sin rapport ”Äldreomsorg för de 
finsktalande i Sverige” att det är viktigt att kommunerna stöder den 
finskspråkiga verksamheten i kommunerna. För Sverige-finnarna i Härryda är 
det viktigt att öka den finskspråkiga hemtjänsten, hemsjukvården och övriga 
vården för finsktalande äldre i kommunen.

Det krävs samhällsinsatser för att förbättra Sverige-finnarnas fysiska och 
psykiska hälsa. Folkhälsoinstitutet publicerade 2002 en rapport om 
”Födelselandets betydelse – en rapport om hälsan hos olika invandrargrupper”. 
Rapporten visar att Sverige-finnarnas fysiska hälsotillstånd är sämre än 
majoritetsbefolkningens och den psykiska hälsan signifikant sämre. Kommunen 
måste här, genom sina representanter i Hälso- och sjukvårdsnämnd 7 vara 
pådrivande och genom egna insatser inom det kommunala området medverka till 
en väsentlig förbättring. Inte minst det förebyggande arbetet är här viktigt. 

Med hänvisning till Sveriges och kommunens skyldigheter i enlighet med 
gällande lagstiftning och vad som ovan anförts, hemställs
att      kommunfullmäktige tar fram förslag till konkreta åtgärder för att 
          förbättra den stora minoritetsgruppen Sverige-finnars situation och då 
          framförallt inom ovan nämnda områden i kommunen 
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