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Årets sverigefinska kommun  
är Haninge 

På Sverigefinnarnas dag den 24 februari utser Sverigefinländarnas delegation föregående års 

sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kommuners arbete till 

gagn för den sverigefinska minoriteten. 

 Till 2020 års sverigefinska minoritetskommun utses Haninge som trots det svåra pandemiåret 

har kunnat underhålla och utveckla sitt minoritetsarbete i kommunen. Detta tack vare en 

välfungerande och stödjande organisation och sina olika samverkansgrupper. 

 

Motivering: 
Ett framgångsrikt minoritetsarbete engagerar kommunens politiker och tjänstemän och främjar 

minoritetens möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. 

I Haninge kommun finns ett politiskt tillsatt rådgivande organ som genomför öppna samråd med den 

sverigefinska minoriteten. De politiska representanterna väljs av respektive parti och innehar sitt 

uppdrag under hela mandatperioden. 

Kommunens politiska samråd har skapat ett nationellt politikernätverk för kommuner som ingår i 

förvaltningsområden i syfte att höja kunskapsnivån och att utbyta erfarenheter om minoriteternas 

rättigheter.  

Haninge arbetar även regionalt med minoritetsfrågor. Under 2020 bjöds alla kommuner i region 

Stockholm som ingår i förvaltningsområdet in till ett digitalt möte. Syftet var att diskutera hur 

kommunerna kan stärka varandra och vilka möjliga samarbeten kan skapa. Målet är även att öka 

kännedom och kunskap om frågorna på en politisk nivå i kommunerna. 

 

Det politiska samrådet har även varit drivande i frågan om att starta upp sverigefinska klasser i 

kommunal regi. Klasser finns för närvarande från förskolan till årskurs fyra. 

 

Haninge kommun har välfungerande samråd och dialogmöten med den sverigefinska minoriteten. 

Vid dialogmöten deltar personer från de flesta förvaltningarna samt från kommunstyrelsen. 

I tjänstepersoners uppdrag ingår bl. a att: 

- Öka och sprida kunskap om de nationella minoriteterna. 

- Ha kunskap om vilken information/service den egna förvaltningen ska erbjuda enl. 

minoritetslagen. 

- Lyssna och lyfta frågor från minoritetsgruppen till förvaltningen 

http://www.sverigefinne.se/


 

I kommunen finns även en styrgrupp bestående av chefer från de mest berörda förvaltningarna. 

Denna grupp har t ex. arbetat fram ett program som har antagits av kommunfullmäktige under 

2020. 

 

Sverigefinländarnas delegation gratulerar Haninge kommun! 

 

På grund av pandemin delas utmärkelsen ut först den 14 oktober i Skellefteå, 2019 års 

sverigefinska kommun. Plats är Skellefteås nya kulturhus. 

 

 

SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION 

är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på 

riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till 

delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, 

sverigefinnarna och de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige. 

Mer information: http://sverigefinne.se 

  


