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Råd för finska förvaltningsområde  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-16 
 

 

  
 
Plats och tid Stadshuset, Säfsen, Ludvika, kl.13.15–15.00 

Beslutande ledamöter 

 
Yvonne Persson (S)  

Åsa Bergkvist (S)  

Susanne Andersson (S)  

Ingrid Berg  

 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sanna Seppänen, samordnare FFO 

Göran Gullbro, kultur- och fritidsförvaltningen 

Cecilia Lantz, enhetschef VVO 

Eva-Lena Carlsson, flerspråkssamordnare 

 

Övriga 

Irmeli Rajaniemi, tillfällig ersätter  

för Hannu Mikkonen. 

Kyllikki Hallberg,  

tillfällig ersättare för Silja Salimäki 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 - 8 

 Sanna Seppänen   

 Ordförande   

 Yvonne Persson  

 Justerande   

 Ingrid Berg   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2018-04-16 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 förgående 

protokoll/minnesanteckningar 

Beskrivning av ärendet 

Genomgång av föregående protokoll från Finska rådet, daterad den 2 februari 

2018. 

Genomgång av mötesanteckningar från Stora Rådet, daterad den 21 mars 2018.  
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§ 2   

Dagordning godkänns 

Beslut 

Dagordning godkänns utan ändringar 
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§ 3 Dnr KS 2018/194 

Ekonomi 

Beslut 

1. Finska rådet föreslår att kommunstyrelsen tar upp frågan om att 

enheterna kan bekosta sina egna utgifter för 2018.  

2. Samordnaren får i uppdrag att undersöka vad som gäller för 

bidragsansökningsförfarandet. Uppdraget ska redovisas den 4 juni 2018.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Stockholm inkom den 12 mars 2018 med ett beslut om 

utbetalning av statsbidrag till kommuner. Finskt förvaltningsområde i Ludvika 

kommun får 241 924kr i stadsbidrag 2019.   

På grund av den ansträngda ekonomin föreslår samordnaren för finskt 

förvaltnings att enheterna kan bekosta sina egna utgifter men att samordnaren 

är behjälplig i den mån hon kan. 

Finska rådet diskuterar även kring frågan om huruvida rådet ska häva 

bidragsansökningsförfarandet, då de inte finns ekonomiskt underlag för 

utbetalning för 2018. Vidare disskuters frågan kring frågan vem som utbetalar 

samordnarens lön, vilket är kommunstyrelsen.   

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för verkställighet 
Samordnaren för verkställighet 
Akten 
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§ 4 KS 2018/194  

Vad är på gång?  

Beslut 

Finska rådet noterar informationen.   

Beskrivning av ärendet 

Handlingsplan 

Eftersom en fjärde del av året har gått så görs en enklare verksamhetsplan för 

2018 med en ekonomisk kalkyl. Diskussion har förts kring om man ska 

hänskjuta handlingsplanen för finskt förvaltningsområde 2018, 2019, 2020 till 

hösten. Planen måste dock vara klar till den 30 juni 2018.  

Verksamhetsrapporter 

Enheterna ser över sina verksamheter för 2018 och även vad som planeras till 

2019 och rapporterar till samordnaren så fort som möjligt. Sammanställningen 

ska sedan skickas in till Länsstyrelsen Stockholm för vidare beredning kring 

utbetalning av statsbidrag.  

Kartläggning  

Samordnaren har träffat några enhetschefer och skickat ut frågeställningar om 

hur deras verksamhet ser ut för den finska målgruppen. Sammanställning av 

informationen pågår.  

Aktiviteter inom enheterna  

Eva- Lena Carlsson, enhetschef för flerspråkighetsenheten, berättar att Imatra 

resan är aktuell men just nu pågår nationella proven i skolorna och lärarna har 

fullt upp med skolverksamheten. Frågan tas upp igen till hösten om en resa 

eventuell kan göras. Modersmål undervisning fortgår som vanligt.  

Åsa Bergkvist (S) informerar om att vård och omsorg har fått utökade 

kostnader för finska förvaltningsområdet. Men tycker att de kan ställa upp med 

att ordna finsk mat under Finska national dagen den 6 december så som det 

ordnades för förra årets 100 års firande.  

 

Göran Gullbro, kultur- och ungdomschef, uppmuntrar finska föreningar att 

skapa aktivitet/ evenemang och söka externa medel genom Kulturen i Ludvika 

kommun. Vidare informerar han om att en ansökan på 1,4 mnkr har gjorts till 

särskola och bibliotek.  
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Beslut skickas till 

Akten 
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§ 5 KS 2018/194 

Verksamhetsårets planering  

Beslut 

Alla enheter inom finskt förvaltningsområde ska inkomma med en rapport 

kring sina aktiviteter för 2018 samt en plan för 2019 till samordnaren för 

sammanställning.  

Beskrivning av ärendet 

Eftersom vi är redan inne i april månad är det svårt att börjar göra en 

övergripande verksamhets planering för 2018. Förvaltningen ska ändå göra en 

sammanställning av aktiviteter för 2018 och planera sin verksamhet för 2019. 

 

 

  

Beslut skickas till 

Alla enheter inom finskt förvaltningsområde 
Akten 
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§ 6 KS 2018/194  

Ersättare  

Beslut 

Stora Rådet har beslutat att Silja Salimäki väljs som ny ersättare till Finska Rådet 

Beskrivning av ärendet 

Annelie Haapasalo avgår som ersättare för Finska Rådet och Silja Salimäki tar 

vid som sverigefinska representant.  

 

  

Beslut skickas till 

Akten  
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§ 7 KS 2018/194  

Finska föreningens lista  

Beslut 

Samordnaren får följande uppdrag: 

1.  att kartlägga listan från finska föreningarna i olika kategorier och 

sammanför dem med respektive enhet/aktör.  

2. ta upp listan från finska föreningarna med Stora Rådet för att se vilka 

aktiviteter de vill arbeta med.  

Beskrivning av ärendet 

Anneli Haapasalo, representant för finska föreningen, berättade om en lista 

med aktiviteter som getts till kommunen under förra året och som de känner att 

inte har beaktats.  

 

De har dock nya önskemål för 2018 -2019:  

 

- Språkkurser till vårdpersonal 

- Utbytestudentsprogram  

- Sannas idéer  

- Teater och flera filmer  

- fler finska böcker, filmer, musik, ljudböcker  

- teater för barn  

- 100 års firandet av Ludvika 2019 – gärna någon finskt program. 

- föredrag  

- en egen finsk bastu.  

- få hit gruppen, Bastubaletten! 

- Att det ska serveras finskt mat under Finlands självständighetsdag 6 december   

i skolor, inom vården och i sjukhusen.  

- Kartläggning om antalet finska personer inom sjukhus, läkare, sjuksystrar.  

- Värna om undervisningen och det finska språket i skolan. 

- Kommunens hemsida på finska behöver ses över och uppdateras.  

- att även i dokumentbanken finns möteshandlingar från Finska Rådet och från 

Stora Rådet.  

- Turnerande musik café. 

- Karaoke under sista april varje år.  

- Marknadsföringen är viktig 
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- att kommunens beslutfattare medverkar vid mötena och engagerar sig i finskt 

förvaltnings område.  

- att under 100 års firandet av Ludvika 2019 ordna turné resor till finnskogarna 

med en finsk guide.  

-  rdna Dan Andersson sånger på finska. Förslagsvis sångaren, Mika Olavi.

  

Beslut skickas till 

Samordnare FFO för verkställighet 
Akten  
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§ 8  KS 2018/194 

Nästa möte  

Beskrivning av ärendet 

Nästa möte för Finska Rådet,  

måndag 4 juni kl. 13:15 – 15.00. Lokal; Grangärde 

fredag 31 augusti kl. 10.00 – 12.00 Lokal, Säfsen 

 

Möte för Stora Rådet: 

måndag 20 augusti, kl. 15:30 – 17.30 Lokal, Sessionssalen.  

  

Beslut skickas till 

Finska rådet för kännedom 
Akten 
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§ 9 2018/194  

Övrigt 

Beslut 

Finska Rådet godtog förlaget om att enheterna enbart ska medverka vid stora 

rådsmötet när enheterna informerar om sina verksamheter.  

Beskrivning av ärendet 

Åsa Bergkvist (S) föreslår att under Stora Rådets möten ska  alla enheter kunna 

berätta om sina verksamheter först på svenska och sedan lämna rådet så att 

diskussionen kan fortsätta på finska som är gruppens första val av språk. 

Eftersom samordnaren får översätta och skifta språk under mötes gång blir 

varje enskild ärende långa.  

  

Beslut skickas till 

Finskt förvaltningsområdets enheter för kännedom  
Akten 

 

 

 

 

 

 


