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Mötesanteckningar, råd för finskt förvaltningsområde 

17 februari 2020. 14.30 – 16.30 

 

Mötets öppnande. 

Den första träffen för detta år för Finska Rådet hölls måndag den 17/2 på 

Marnäsliden. Ordförande Åsa Bergkvist välkomnar alla till mötet. 

Mohammed Alkazhami och Kirsi Pietari Österberg finns inte längre med i 

rådet. Christer Gustavsson och Christina Anders är nya i rådet.  

 

Rådet är överens om att från detta möte så skrivs minnesanteckning istället för 

protokoll.  

Kallelse och föregående minnesanteckningar skickas ut genom mejlen till rådets 

medlemmar. 

 

Föregående protokoll 

Rådet går igenom och godkänner föregående protokoll. 

 

Ekonomi och verksamhetsrapport 2019 

Rådet godkänner ekonomisk redovisning och verksamhetsrapport för 2019. 

Den ekonomiska redovisningen är sammanställd och skickad till Länsstyrelsen i 

Stockholm  

 

Information om uppdrag 

Ordförande lämnar information om beslut som togs i Kommunstyrelsen 

 2019-11-19.  

Kommunchefen har fått i uppdrag att utreda styrning och organisation för 
finskt förvaltningsområde för eventuella effektiviseringar. 

Förslag till nya riktlinjer för Finskt förvaltningsområde antas i samband med att 

utredning är klar.  

 

Rapport från förvaltningarna, representanter och planerad verksamhet 

2020 

 

Inom vård-och omsorg har den första Finska cafét genomförts och flera 

tillfällen är planerade för våren och för hösten. Innehållet i aktiviteterna 
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kommer att variera mellan, musik, föredrag och samtal. 16 personer kom till 

den första träffen, nästa träff blir, 8/4 och 17/6, Marnäslidens café kl 14.00 

För äldreboendet Granliden i Grängesberg är det bokat med 

musikunderhållning 29/3.  

 

Medarbetare i Vård och omsorgsförvaltningen kommer att delta i en 

kunskapsdag för personal inom äldreomsorgen den 14 maj, vid Finska institutet 

i Stockholm. 14/5.  

 

Inom skola-och utbildning undersöks det om fjärrutbildning kan startas för 

grundskolan, detta tillsammans med finskamodersmålsfröken Taina 

Lampakoski som även ordnar workshops. Det är dock svårt att få tag på lärare 

både till meankieli som till finska.  

Inom kultur-och bibliotek är det flera jubileums firanden i år. 

Sverigefinnarna 400 års jubileum och Dan Anderssons minnesdag. Tankar finns 

att ordna nått för den finska minoriteten. Tex en tur till Finnmarken. Göran 

bjuder in representanter till möte om detta.  

Även Charlie Normans torg firar 100 år i år och Biblioteket i Ludvika firar 10 

år.  

Finska bokcirkeln fortsätter, filmer har bokats in till våren och Live Teater 

Gabriel visas i Ludvika Folkets hus den 29/4. Detta är genom Finska teater 

slingan.  

Finska föreningarna  

Är nöjda med förra årets aktiviteter och åtaganden som har skapats. De hoppas 

för framtiden att finska förvaltningsområdet kan bli en naturlig del i respektive 

verksamheter i kommunen. 

Samordnaren berättar att ett nytt ”vår” häfte är framtaget med aktuella 

aktiviteter, filmer, möten, teater, finska caféer, finska bokcirkel m.m. Den finns  

på svenska och finska och går att hitta på hemsidan, suomekssi.  

 

Tipsar även om att titta på den webbsända konferensen från SKL, angående 

förskola och skola för nationella minoriteter (NM), fredag 21/2. Går även att se 

i efterhand på deras hemsida.  

Sverigefinnarnas dag 24/2 ordnas på Maxim Teatern i Borlänge, framträdande 

av Anna Fäldt, sång och berättelser om skogsfinnarnas historia, ett samarbete 

mellan Kommunerna Ludvika, Smedjebacken och Borlänge.   

För finska teatern Gabril, 29/4 undrar vi om vi kan ordna extra hjälp till 

medborgarna inom äldreomsorg som har svårt att ta sig till folketshus själv och 

som inte klarar det svenska språket. Extra stöd kan tillexempel vara ledsagning. 

Lotta Daun Messing kollar upp frågan.  

Samordnaren bokar in möten med arbetsgruppen, arbeten fortskrider med 

hemsidan och med respektive verksamheter.  
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Kommande möten 

Råd för finskt förvaltningsområde  

20/4, 31/8, 9/11  

14.30 Marnäsliden  

 

Stora Rådet   

17/3, 13/10  

17.00 – 19.00  

Stora Orren, Folkets hus.  

………………  

 

 

Närvarande;  

Åsa Bergkvist, Vård och omsorgsnämnden. Ordförande (S)  

Susanne Andersson, Kultur och fritidsnämnden (S)   

Thomas Nordström, Social och utbildningsnämnden ( S)  

Sanna Seppänen, Kommunstyrelsens förvaltning, samordnare Finsk 

förvaltningsområde   

Christer Gustavsson, Kommunstyrelsens förvaltning, sektionschef integration, 

FFO, verksamhetsutveckling  

Lotta Daun Messing, Vård och omsorgsförvaltningen. Områdeschef    

Eva-Lena Carlsson, Social och utbildningsförvaltningen. 

Flerspråkighetssamordnare  

Göran Gullbro, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur-och ungdomschef  

Christina Anders, Kommunstyrelsens förvaltning. Controller  

Hannu Mikkonen, Silja Salimäki,  Representanter; 

 

Icke närvarande; Anders Hellstrand, Kommunstyrelsen (M) 

 

 

 

 

 

Åsa Bergkvist, ordförande  

 

 

 

 

 

Sanna Seppänen, sekreterare  

 

 


