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Protokoll finskt förvaltningsområde 20220922 

Samråd Finskt förvaltningsområde 

Datum 2022-09-22 

Tid 17.00 - 19.00 

Plats Festsalen, Folkets hus, Ludvika 

Deltagare Åsa Bergkvist, (S) Ordförande, Kommunstyrelsen 

Susanne Andersson, (S) Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Marie Riddarsvärd, Samordnare, kommunstyrelsens förvaltning 

Göran Gullbro, Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Jonny Isacsson, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Eva-Lena Carlsson, Social- och utbildningsförvaltningen 

Mohammed Alkazhami, Kommunstyrelsens förvaltning 

Torbjörn Tomtlund, (M) Vård och omsorgsnämnden 

Mirijam Liljekvist, Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Från minoriteten deltog 6st 

 

 

Fånvarande Thomas Nordström, Social- och utbildningsnämnden 

Maria Morén, Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 

 

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Ordförande öppnade mötet. Med på mötet idag har vi tolk från Borlänge 

tolkförmedlingen. Ordförande gick igenom tidigare minnesanteckningar från 17 

mars 2022. Minnesanteckningarna godkändes utan ändringar.  

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen godkändes utan ändringar.  

3. Verksamhet 2022 

Presentation av genomförd verksamhet och kommande verksamhet 2022.  

- Kommunstyrelsen 

Marie Riddarsvärd redovisade för kommunstyrelsens verksamhet. Firandet av 

24 februari i Ludvika, tillsammans med Borlänge och Smedjebackens 

förvaltningsområden. Tjänstemannagruppen har tagit fram nya mål och 
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riktlinjer för arbete med finskt förvaltningsområde på tjänstemanna- och 

politisk nivå. Samrådsmöten hölls 17 mars och 22 september. Samordnat 

tjänstemannagruppen. Representerat Ludvika förvaltningsområde mot stat, 

kommun och länsstyrelse. Avrapportering av ekonomi mot länsstyrelsen 

Stockholm, samt mot kommunstyrelsen. Annonsering och information mot 

allmänheten via e-post, hemsida, samt annonsering. Firandet 6:e december sker 

i år i Smedjebacken.  

- Vård- och omsorgsnämnden 

Jonny Isaksson berätta de att under sommaren var det finsk underhållning på 

äldreboendena. Detta kommer även ske under hösten. Uppsökande verksamhet 

hos finsktalande äldre. Översättning av material och information mot 

allmänheten. Det serveras finsk mat på skolor och äldreboenden under 

högtidsdagar. Finsktalande personal finns som kan tolka vid behov vid samtal 

med anhöriga.  

- Social- och utbildningsnämnden 

Eva-Lena Carlsson berättade att modersmålsundervisningen har från årskurs 3 

60 minuters undervisning. Yngre elever har 40 minuters 

modersmålsundervisning. Undervisningen sker digitalt nationellt. Eleverna 

tycker att det är kul och är bra. 12 elever läser modersmålsundervisning på 

finska.  

- Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Göran Gullbro talade om att en teaterföreställning ”herre gud” som 

anordnades under våren, som var uppskattad. Under hösten anordnas en teater 

i Fagersta. Buss kommer att gå från Ludvika och Grängesberg. Teater anordnas 

även i Smedjebacken under oktober. Barnteater har genomförts, samt 

författarbesök. Guidad busstur i finnmarken är planerad under hösten. 

Kulturcafé har varit under planering, men ännu ej genomförts. Finska biofilmer 

har pausats i år. En saunakväll kommer att anordnas i Sporthallen under 

höst/vinter.  

4. Verksamhet 2023 

Presentation av grovplanering av verksamhet 2023. 

- Kommunstyrelsen 

Under 2023 kommer en kartläggning att göras av minoriteten i Ludvika 

kommun. Avtalet mellan förvaltningsområdena i Ludvika, Smedjebacken och 

Borlänge är under diskussion. Firandet av 24 februari kommer preliminärt att 

anordnas i Smedjebacken.  

- Vård- och omsorgsnämnden 

Musikverksamhet och underhållning kommer att ske som i år. Finsk mat 

kommer att serveras på äldreboenden och skolor. Uppsökande verksamhet 

kommer att fortsätta. Minoriteten uppmanas att komma med ideér kring vård- 

och omsorg.  

- Social- och utbildningsnämnden 
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Modersmålsundervisningen fortsätter under vårterminen samt nya läroåret 

höstterminen 2023.  

- Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Göran Gullbro berättade att under 2023 så planeras en fortsättning av 

bokcirkeln. En föreläsningsserie på finska är under planering. Kulturcafé är 

önskvärt om det kommer igång. Författarbesök och teater är planerat. Inköp av 

böcker. Ett filmprojekt med Mika Olavi ligger i idéstatidet.  

5. Kommande samråd 2023 

23 mars och 21 september 2023.  

En fråga kring ändring av tiden till 16.00 – 18.00 ställdes till minoriteten. 

Minoriteten ansåg att det var ett bra förslag. Inför nästa tillfälle 23 mars 2023 så 

sker samrådet 16.00 – 18.00 på försök.  

6. Övriga frågor 

Minoriteten önskar bättre annonsering kring biofilmer och teatrar, även på 

finska. Göran Gullbro kommer att se över detta.  

Minoriteten berättar att bokcirkeln är igång en gång i veckan.  

En fråga ställdes till Vård- och omsorg hur de dementa aktiveras 

(hjärnaktiveras). Miriam berättade att de samtalar på finska med de boende.  

Torbjörn Tomtlund ställde fråga kring om det finns någon tanke om 

verksamhet i natur och friluftsliv på finska. Göran Gullbro svarade att det kan 

ordnas något om intresse finns, men det skall finnas en finsk koppling och 

vänder sig till en större grupp än enskilda. Ideér tas gärna emot.  

Minoriteten berättade att de finska unga önskar mer information om varför de 

finska kom till Sverige. Göran Gullbro tar det med sig och ser över möjligheten 

att ta in det som föreläsning eller filmvisning.  

Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen får lovord från minoriteten för alla 

de böcker som de har köpt in till biblioteket.  

Åsa Bergkvist tog upp att det är ny mandatperiod inom snar framtid då det 

nyligen varit val. Det kan ske en förändring av de politiker som deltar på 

samråden, men tjänstemännen kommer vara desamma.  

Susanne Andersson fråga minoriteten om det fanns något som minoriteten 

kunde lära allmänheten om det finska, tillexempel brödbak och kultur.  
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Underskrift 

Sekreterare Ordförande 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Marie Riddarsvärd Åsa Bergkvist 

 


