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Plats och tid Stadshuset, Säfsen, Ludvika, kl. 13.00-15.00 

Beslutande ledamöter 

 
Yvonne Persson (S) 

Åsa Bergkvist (S) 

Susanne Andersson (S) 

 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sanna Seppänen, samordnare  

finskt förvaltningsområde  

Göran Gullbro, kultur- och fritidsförvaltningen  

 

  

Övriga 

Annelie Haapasalo, sverigefinska representant  

Jorma Langen 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 - 8 

 Sanna Seppänen  

 Ordförande   

 Yvonne Persson  

 Justerande   

 Åsa Bergkvist   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Råd för finska förvaltningsområdet 

Sammanträdesdatum 2018-02-12 Paragrafer § 1 - 8 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset 

 

Underskrift   
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§ 1  

Genomgång av föregående protokoll/ 

minnesanteckningar 

Beskrivning av ärendet 

Genomgång av föregående protokoll från 21 december 2017 samt 

minnesanteckningar från samrådet 18 januari 2018. 
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§ 2  

Dagordning godkänns 

Beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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§ 3  

Handlingsplan för förvaltningsområde för finska 

språket Ludvika kommun  

Beslut 

1. Årsredovisning för finskt förvaltningsområde 2017 godkänns. 

2. Finska rådet beslutar att ge samordnaren i uppdrag att revidera 

handlingsplan för förvaltningsområde för finska språket Ludvika kommun 

2015-2016. 

3. Planen ska vara färdigställd senast 30 juni 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Samordnaren redovisade årsredovisningen för finskt förvaltningsområde 2017.  

En ny handlingsplan för åren 2018-2020 ska upprättas. Samordnaren får i 

uppdrag att revidera gällande plan.  

  

Beslutet skickas till 

Samordnaren för verkställighet och återrapport 

Akten 
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§ 4  

Verksamhetsrapporter  

Beslut  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Informerar om ett datasystem som skall förenkla vid bokningar av 

aktiviteter. 

 Information från Konferensen folk- och kultur i Eskilstuna. Mer info om detta 

kommer Göran Gullbro att ge fram över.  

 Kulturrådet har fått in extra medel för biblioteksverksamhet i år, det finns 

tankar om att skapa verksamhet med synergieffekt för alla.  

Social- och utbildningsförvaltning 

Inget att rapportera då ingen representant medverkade.  

Kommunstyrelsens förvaltning  

Samordnaren berättar om Sverigefinnarnas dag som arrangeras för första 

gången lördagen den 24 februari i Folkets hus i Ludvika. Med vision om att 

arrangemanget kan bli en årligen återkommande aktivitet.  

Lokala finska konst- och hantverkare och musikern Mika Olavi uppträder, med 

typisk finsk fika och dagen avslutas med en finsk film på Star Bio.  

Alla enheter är välkomna att visa sina verksamheter, speciellt om det finska.  

En långsiktig planering för finska kulturcaféer kommer att lyftas och diskuteras 

med de olika enheterna. Med tankar om att de kan placeras strategiskt vid de 

befintliga verksamheterna, som t ex de tre biblioteken, Ungdomsgården Haffas 

och servicehusen i kommunen.  

Vård- och omsorgsförvaltning  

Åsa Bergkvist poängterar att det behövs en samordnare som koordinerar 

arbetet i kommunen tillsammans med enheterna. Den första träffen sker med 

samordnaren och Cecilia Lantz enhetschef vård- och omsorgsförvaltningen den 

26 februari.  

Sverigefinska representanter  

Efter önskemål och diskussion har namnet Samrådet ändrats till Stora Rådet  

(S.R) där språket kommer att vara blandad med både finska som svenska vid 
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möten. Namnet Finska Rådet (F.R) kvarstår oförändrat med svenska som första 

språk vid mötena.  

Medverkan vid Stora Rådet är valfritt för politikerna. Diskussion om att anordna 

öppna möten på offentliga platser då det kan locka fler medborgare att komma 

på träffarna. 

Det skall finnas två representanter i det Finska rådet. Idag är Hannu Mikkonen 

ordinarie och ersättare Anneli Haapasalo.  

Önskemål om att Stora Rådet får en ekonomisk redogörelse för hur anslagen 

används i kommunen. Det finns riktlinjer och kriterier för hur anslagen ska 

användas enligt Sveriges lagar. Samordnaren kollar upp och redovisar vid 

tillfälle.  

  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 5  

 

Verksamhetsplanering  

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsplaneringen för 2018 läggs åt sidan tills vidare och tas upp igen 

efter svar från Länsstyrelsen i Stockholm om statsanslaget storlek. 

  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 6  

Ekonomi och bidragsansökningar  

Beslut 

Finska rådet beslutar att avvakta med att behandla inkomna bidragsansökningar 

i väntan på besked om statsanslag från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Bidragsansökningar  

En ekonomisk redogörelse för finskt förvaltningsområde år 2017 har skickats in 

till Länsstyrelsen i Stockholm. Besked om statsanslag väntas i april. Av den 

anledningen avvaktar rådet med att behandla bidragsansökningar. 

  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 7  

Sammanträdesplan för vår/sommar 2018 

Beslut  

Finska rådet godkänner de föreslagna datumen för kommande sammanträden 

för vår/sommar 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till datum för sammanträden vår/sommar 2018 för Finska rådet och 

Stora rådet.  

 Stora rådet 21 mars, kl 15.30 

 Finska rådet 16 april, kl 13.15 

 Finska rådet 20 augusti, kl 13.15  

  

Beslutet skickas till 

Finska rådet 

Stora rådet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Social- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens förvaltning, samordnare och kanslichef 

Akten 
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§ 8  

Övrigt 

Om förvaltningarnas enhetschefer får förhinder att medverka vid Finska rådets 

sammanträde kan de skicka en representant annan från sin enhet.  

  

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Social- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens förvaltning, samordnare och kanslichef 

Akten 

 


