ANSÖKAN OM MEDEL FÖR FINSKT
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Vid frågor kontakta:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: medborgarservice@sandviken.se
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Skickas till:

Sandvikens Kommun
Kommunvägledaren för Finska förvaltningsområdet
Medborgarservice
811 80 Sandviken
Eller ifylld till: medborgarservice@sandviken.se

Bakgrund

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. Sveriges fem
nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Minoritetslagen innehåller bestämmelser om alla nationella
minoriteter och minoritetsspråk samt även bestämmelser avseende förvaltningsområden för finska, meänkieli och
samiska. Den innehåller även bestämmelser om rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar.
Språklagen (SFS 2009:600) och minoritetslagen betonar att det allmänna (all offentlig verksamhet som utövas genom
staten, kommunerna eller landstingen) enligt lag är skyldig att skydda och främja de nationella minoriteternas egen
kultur och deras språk. Sandvikens kommun har skyldighet gentemot samtliga fem nationella minoriteter i Sverige.
Sandvikens kommun har tillhört det finska förvaltningsområdet sedan februari 2013 vilket betyder förstärkta rättigheter
för den som talar det finska minoritetsspråket.

Statsbidrag

Kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska får årligen statsbidrag för
merkostnader som kan uppstå i arbetet med att uppfylla minoriteternas rättigheter. Statsbidraget ska användas i
samråd med minoriteterna.

Ansökan om bidrag från finskt förvaltningsområde för utomstående aktörer

Föreningar och företag verksamma i Sandvikens kommun har en möjlighet att söka medel för projekt och verksamhet
inom ramen för det finska förvaltningsområdet. Syftet med bidraget är att hjälpa till att öka och främja kunskapen och
medvetenheten om den sverigefinska minoriteten, finska språket samt kulturen. Prioriterade områden är verksamheter
som riktar sig till barn och unga, aktivieteter som gynnar minoritetsgruppens inflytande på lokal nivå samt
projekt/aktiviteter som syftar till att främja användningen av finska språket så att det kan hållas levande.
Organisationer och företag kan inte få stöd till ordinarie verksamhet.
En redogörelse för projektet ska skickas till det finska förvaltningsområdets kommunvägledare senast en månad efter
avslutat projekt, se sidan 3.
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Uppgifter om den sökande
Organisation/företagets namn

Organisationsnummer

Gatuadress

Telefon

Postnummer och ort

Clearingnummer/bankkontonummer

Bankgiro/Postgiro

E-postadress
Kontaktperson

Telefon

Gatuadress

Postnummer och ort

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Beskrivning av projektet eller verksamheten
Syftet (Projektets eller verksamhetens bakgrund och vilken förändring den ska åstadkomma? Motivera behoven
och/eller grundtanken samt hänvisa till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Det är viktigt
att ta hänsyn till att verksamheten eller evenemanget ska vara öppen för allmänheten.)

Mål
(Beskriv målet för projektet eller verksamheten)

Målgrupp
(Beskriv målgruppens ålders- och könsfördelning samt uppskatta deltagarantalet)

Genomförande
(Beskriv vilka aktiviteter, program och/eller arbetssätt ni ämnar att genomföra i projektet samt vid vilken tidpunkt
aktiviteten äger rum. Ange platsen för arrangemanget och beskriv på vilket sätt verksamheten eller projektet ska
marknadsföras)

Samarbetspartners
Budget

Sökt bidrag
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Redogörelse för bidragsansökan
Utvärdering av genomförande
(Utvärdera om ni har uppnått de ställda målen. Om ni inte har uppnått dem, ange anledningen till det.)

Målgrupp
(Beskriv målgruppen. Rapportera deltagarantalet (ålders- och könsfördelning). Motsvarar det den planerade
målgruppen? Om inte, ange varför.)

Genomförande
(Beskriv vilka aktiviteter, program eller arbetssätt användes för att genomföra projektet samt vid vilken tidpunkt detta
skedde. Motsvarar det planerna enligt ansökan? Om inte, ange varför.)

Samarbetspartners

Budgetutfall
(Utdrag ur föreningens eller företagets redogörelse med uppgifter om genomförandedatum, aktörer, belopp och
verifikationsnummer.)

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift
Namnförtydligande

När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Sandvikens Kommun som är
personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till www.sandviken.se/gdpr

