Finskt förvaltningsområde –
demokrati och inkludering

Norrköpings kommun ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Bidraget
distribueras via kultur- och fritidskontoret till sverigefinska föreningar eller
andra organisationer i Norrköpings kommun som genomför aktiviteter som
främjar det finska språket.
Syftet med verksamhetsbidrag från förvaltningsområdet för finska språket är att
ge sverigefinländare i Norrköpings kommun möjlighet att genomföra aktiviteter
med hänvisning till minoritetslagen – Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (SFS 2009:724). Lagen säger att den sverigefinska minoriteten
ska ges möjlighet att behålla, utveckla och främja sitt språk och sin kultur i
Sverige.
Vem kan söka bidrag inom finskt förvaltningsområde?
Bidragsberättigad förening:



uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
bedriver verksamhet som är öppen för alla kommunens sverigefinländska
och finsktalande invånare. Verksamheten ska alltid utannonseras på
kommunens finskspråkiga webbsidor senast två veckor innan.

Bidrag kan beviljas till…
 resor med syfte att främja finska språket, under förutsättning att
föreningen ordnar aktiviteter tillsammans med finskspråkiga på
destinationen
 kulturarrangemang, till exempel konserter, teaterföreställningar eller
festivaler
Bidraget kan inte beviljas till…
 resor vars ändamål kan uppnås i Norrköpingsregionen


utlandsresor (under Vänortsbidraget kan ni läsa mer om bidrag för att
besöka kommunens nordiska vänorter)



privata angelägenheter, trivselresor eller privata tillställningar

Ansökan
Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året.
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I ansökan ska ni också skriva om ni har fått eller söker bidrag från någon annan än
kultur- och fritidsnämnden.
En förening som söker bidrag för första gången ska även skicka med stadgar och
årsmöteshandlingar.
Hur bedöms ansökan?
Prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan.
När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på om verksamheten:



är kopplad till minoritets- och språklagen
upprätthåller och utvecklar det lokala sverigefinländska föreningslivet




bidrar till att utveckla och bibehålla det finska språket
fångar upp barn och unga för att bibehålla det finska språket över
generationer

Uppföljning och redovisning
I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla
i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi
kräva tillbaka beviljat bidrag.

Detta är ett utdrag ur ”Regler för Norrköpings kommuns bidrag till föreningar
och andra aktörer” (KFN 2017/0279). För information om kommunens övriga
föreningsbidrag hänvisas till bidragsreglerna.

