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Södertälje kommun 

- Kommunstyrelsen  

- Stadsdirektören  

- Förvaltningscheferna 

 

 

Vi, Sverigefinländarnas delegation och Sverigefinska Riksförbundet, vill uttrycka vår oro för 

de sverigefinska barnens skolgång i Södertälje kommun. 

Kommunen har, i strid mot minoritetslagen tagit ett beslut om att undervisning i finska ska 

utebli i årskurserna 4 – 6. Beslutet står i strid med minoritetslagen (2009:754) och dess 

intentioner. 

 

Sverigefinländarnas delegation och Sverigefinska riksförbundet noterar att 

 kommunen har förberett försämringar i undervisningen i finska utan att inkludera 

föräldrarna i en reell samrådsprocess på det sätt som lagen kräver. 

 kommunen brister i sitt ansvar som förvaltningskommun för finska, vilket i detta fall 

innebär att bibehålla och utveckla barnens kunskaper i finska och förstärka barnens 

finska identitet samt skydda och främja deras språk och kultur. Barnen ska även ha 

möjlighet att använda och utveckla sitt språk.  

 samråd i lagens mening, där de nationella minoriteterna får en effektiv och verklig 

möjlighet att påverka frågor som berör deras civila rättigheter som nationell minoritet, 

har inte skett. De samråd som har hållits har varit en envägskommunikation om beslut 

som redan tagits och där möjligheten att påverka har saknats under beredningstiden. I 

frågor som rör skola är det särskilt viktigt att minoriteters behov och synpunkter 

fångas in (se härom prop. 2008/09:158 s. 70 och 2017/18:199 s. 93 samt 

Förvaltningsrätten i Malmö mål 1707-20). 

 kommunen uppvisar väldigt lite ambition för att skydda och främja den nationella 

minoriteten sverigefinnars språk och kultur såsom lag och konventioner kräver. 

Tvärtom finns det en känsla bland den sverigefinska nationella minoriteten i 

kommunen att man systematiskt försämrar för de finska barnen i Södertälje. Denna 

känsla tar sitt uttryck i mediala inslag om det som händer, möten, upprop och 

kontakter från föräldrarna till oss.  

 

Sverigefinländarnas delegation och Sverigefinska riksförbundet uppmanar härmed 

Södertälje kommun att utan dröjsmål och i samråd med den sverigefinska minoriteten 

på ett öppet och konstruktivt sätt inleda ett arbete i syfte att  

 



 
 

- utbilda alla kommunala chefer och rektorer i nationella minoriteternas rättigheter och 

kommunernas skyldigheter i enlighet med 3 § lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, 

- återställa och garantera skolgången på finska i tvåspråkiga klasser för familjer som 

anmält att de önskar det,  

- kommunicera om undervisning i finska på ett strukturellt sätt, riktat till rätt målgrupp 

och på rätt språk, samt 

- säkra rekrytering av professionell finsktalande personal för verksamheterna och 

kvalitet i undervisningen. 

 

 

Sverigefinländarnas delegation Sverigefinska Riksförbundet 

 

 

Eivor Olofsson  Pirkko Karjalainen 

Ordförande   ordförande 
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