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Sammanfattning

Malmö stad ställer sig huvudsakligen positivt till de förslag Institutet för språk och folkminnen lägger fram i sin delrapport och har inga invändningar till språkcentrumens huvudmannaskap eller geografiska placering. Kommunstyrelsen skulle dock gärna sett att Institutet för
språk och folkminnen i en större utsträckning analyserat alternativa förslag till språkcentrum
samt på ett tydligare sätt redogjort för hur man kommit fram till förslagen gällande budget
och bemanning.
Yttrande

Eftersom Malmö stad är del av det finska förvaltningsområdet, bedömer kommunstyrelsen
att det är viktigt att de önskemål som framförts av minoriteten i utredningens samrådsförfarande om vikten av att tillgodose behovet av språkrevitalisering av finska i hela landet uppmärksammas i det fortsatta arbetet. Detta eftersom Malmö stad vill kunna ta del av språkcentrums insatser trots att staden ligger geografiskt långt ifrån Uppsala, men också för att
språkvitaliseringen ska få bättre förutsättningar för att kunna genomföras i hela landet. (4.1.)
Kommunstyrelsen stödjer förslaget om att inrätta språkcentrum för finska och meänkieli,
eftersom språkcentrum i delrapporten lyfts fram som en framgångsrik modell för språkrevitalisering. (5.3)
Kommunstyrelsen bedömer dock att Institutet för språk och folkminnen skulle kunnat analysera alternativa förslag till språkcentrum i större utsträckning för att visa på andra möjliga
alternativ. Det framgår inte heller i delrapporten på vilket sätt frågan om alternativa modeller
har lyfts i samråden med minoriteterna. Kommunstyrelsen påpekar att alternativa modeller
möjligtvis skulle kunnat vara mer gynnsamma i ett nationellt perspektiv, men att detta inte
går att ta ställning till då inga alternativa modeller presenterats. (6.1)
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget att språkcentrum för finska och meänkieli inrättas
med Institutet för språk och folkminnen som huvudman. Kommunstyrelsen instämmer i att
institutets nuvarande uppdrag och erfarenhet av arbete utgör en god grund för ett utökat
uppdrag inom området. (6.2.1 och 6.3.1)
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Kommunstyrelsen ställer sig positivt till delrapportens förslag om att inrätta en styrgrupp
med representanter för de sverigefinska språkbärarna för de respektive språkcentren. Dock
ser kommunstyrelsen att det även i fortsättningen vore önskvärt att utöver styrgruppen också
ha fortsatta öppna samråd med minoritetsgrupperna. (6.2.2 och 6.3.2)
Kommunstyrelsen ser positivt på att barn och unga prioriteras i språkvitaliseringen och att
verksamheten ska utgå från minoriteternas behov, då detta är direkt i linje med lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. (6.2.3)
Kommunstyrelsen ser positivt på och har inga invändningar till den föreslagna geografiska
placeringen av språkcentrum för finska i Uppsala och i Kiruna och Övertorneå för meänkieli. (6.2.4. och 6.3.4)
Gällande de förslag om bemanning och budget som Institutet för språk och folkminnen lagt
fram för de två språkcentrumen, är det svårt för kommunstyrelsen att ta ställning till förslagen. Anledningen till detta är att det i delrapporten inte beskrivs närmare hur man kommit
fram till antalet tjänster och det budgetupplägg som föreslås utifrån dessa. (6.2.5, 6.2.6, 6.3.5
och 6.3.6)
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