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Fastställd av KF 2019-01-29 § 22
Kommunstyrelsens ledningskontor
Handläggare

Utvecklingsavdelningen

Reglemente för Sverigefinska rådet
§ 1 Grunder
Följande lagrum föreskriver om finska språkets ställning samt
kommunens skyldighet att samråda med
förvaltningskommunens minoritet i frågor som berör dem:
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Lag (2018:1367) om ändring i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Språklag (2009:600)
§ 2 Allmänt
Kommunens sverigefinska råd (nedan kallad rådet) är hela
kommunens referensorgan men är organisatoriskt knutet till
kommunstyrelsens ledningskontor.
Rådets syfte är att stärka minoritetens inflytande i frågor där
minoriteten har ett intresse att påverka kommunen.
Kommunen ska informera rådet om planer som berör den
sverigefinska minoriteten före förändring av insatsernas
utformning och organisation när det berör den sverigefinska
minoriteten. Sverigefinnar ska genom rådet ges en större
delaktighet i kommunens insatser. Rådet behandlar inte
enskilda personers ärenden.
§ 3 Rådets uppgifter
A
Kommunens sverigefinska råd ska vara ett samråds-,
informations- och referensorgan vad avser frågor som berör
den sverigefinska minoriteten. Frågorna ska behandlas på
planeringsstadiet.
B
Rådet ska med sin kompetens initiera förbättringar och verka
för att minoritetens synpunkter beaktas i nämnder, styrelser
och förvaltningar samt följa förändringen i efterfrågan av
kommunens service, när det gäller den sverigefinska
minoriteten.
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C
Rådet ska samla in sverigefinnarnas synpunkter och
erfarenheter av kommunens planering och service och
förmedla detta till ansvariga politiker genom att skicka rådets
protokoll till kommunens nämnder samt publicera information
på kommunens hemsida.
D
Rådet ska till vederbörande huvudman framföra och motivera
önskemål och resursförstärkning och/eller förändrat
resursutnyttjande i minoritetsfrågor.
E
Rådet ska behandla övriga frågor som rådet eller berörd nämnd
anser rymmas inom den allmänna ram som § 2 anger.
F
Sammanträdesspråk är svenska, men finska kan användas. Vid
behov tolkar övriga deltagare.
§ 4 Rådets sammansättning
A
Rådet består av representanter från Karlskoga kommun och
den sverigefinska minoriteten. Från kommunen deltar en
representant med ersättare från kommunstyrelsen,
socialnämnden, barn – och utbildningsnämnden samt kultur –
och föreningsnämnden. Övriga nämnder skall utse en
representant som deltar vid behov.
För varje inom kommunen verksam öppen finskspråkig
förening med under 100 medlemmar deltar en i Karlskoga
folkbokförd representant. För föreningar med över 100
medlemmar deltar två.
För varje ledamot utses en ersättare. Ersättarna har rätt till
närvaro och yttranderätt vid rådets sammanträde även när
ordinarie ledamot tjänstgör.
B
Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med
mandattiden för kommunens ledamöter.
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C
Ledamöter och deras ersättare i sverigefinska rådet utses av
kommunstyrelsen. Föreningarna nominerar sina ledamöter och
ersättare.
Ordföranden utses av kommunstyrelsen medan vice
ordförande utses av sverigefinska rådet. Sekreterare i rådet är
en av kommunstyrelsens ledningskontor utsedd tjänsteman.
D
Vid behov kan rådet bjuda in flera att delta.
E
Rådsmöte föregås av ett öppet samråd, där alla intresserade har
möjlighet att framföra sina synpunkter.
§ 5 Beredningsmöte
Ordföranden samt två ledamöter, som utses från sverigefinska
organisationerna, ingår i rådets beredning. Beredningens
uppgift är att före rådets sammanträde bereda aktuella ärenden.
Rådets ordförande är ordförande i beredningen.
§ 6 Arbetsformer
A
Sverigefinska rådet sammanträder minst fyra gånger per år.
Extra sammanträde kan hållas för behandling av en viss fråga
om rådets ordförande eller tre av dess ledamöter så begär.
Sammanträdet ska då hållas inom tre veckor.
B
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande
jämte en av rådet utsedd ledamot.
Då rådet är ett referensorgan, och inte ett beslutande organ,
används inte formuleringen beslut i protokollet. I protokollet
kan ledamöternas synpunkter antecknas.
Fullständiga protokoll ska skickas till ledamöter, ersättare,
kommunstyrelsen, samt alla nämnder. Protokollet publiceras
även på kommunens hemsida.
C
Föredragningslista över ärenden som ska behandlas samt
handlingar och beslutsunderlag ska delges ledamöter och
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ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde och på
sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.
§ 7 Information, konferenser
A
Om rådet finner det lämpligt kan rådet anordna särskilda
konferenser och informationsträffar för samtliga sverigefinnar
i kommunen och organisationer med verksamhet som riktar sig
till dem.
B
Vid varje ny mandatperiod ska utbildning/introduktion om
kommunens verksamhet ges till rådets ledamöter.
§ 8 Ersättningar
Till såväl kommunens som rådets representanter i
sverigefinska rådet utgår arvode och reseersättning enligt
kommunens arvodesreglemente. Detta gäller både för
sammanträde och beredning. Ersättare erhåller ersättning
enbart vid tjänstgöring.
§ 9 Revidering av reglemente
Revideringar i detta reglemente kan aktualiseras i
sverigefinska rådet men fastställs genom beslut i
kommunfullmäktige.

