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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2018-08- 31 
 

 

  
 
Plats och tid Stadshuset, Säfsen Ludvika, kl. 10.00-12.00 

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, tf 

Sammhällsbyggnadsförvaltning  

Cecilia Lantz, enhetschef vård-och 

omsorgsförvaltningen 

Eva-Lena Carlsson, flerspåkssamordnare  

Övriga 

Silja Salimäki, representant för finska 

föreningarna  

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 - 8 

 Sanna Seppänen  

 Ordförande   

 Yvonne Persson   

 Justerande Susanne Andersson  

    

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-08- 31 Paragrafer § 1 - 8 

Datum då anslaget sätts upp [Datum] Datum då anslaget tas ned [Datum] 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset 

 

Underskrift   
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§ 1 Dnr [Ärendenr] 

Val av justerare  

Valinta päätys 

 

Beskrivning av ärendet 

Susanne Andersson ( S) valdes som justerare 

 

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 2 Dnr [Ärendenr] 

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Edissen pöytäkirjan tarkestelu  

Beskrivning av ärendet 

Genomgång och godkännande av sammanträdesprotokoll 2018 – 08- 31  

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 3 Dnr [Ärendenr] 

Mötes öppnande 

kokoksen avatus 

 

Beskrivning av ärendet 

Mötes öppnas.  

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 4 Dnr [Ärendenr] 

Nya lag!  

Skyddet för minoritetsspråken stärks ( KU44)  

Uusi laki!  

Vähemmistökielten suojelua vahvistetaan 

Beslut 

 

Samordnaren får i uppdrag att kolla upp med kommunens sekreterare om hur 

informationen ska gå ut till förvaltningarna om de nya lagändringar som 

kommer 1 januari 2019.  

Beskrivning av ärendet 

 

Samordnaren berättar om lagändringarna i lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, utfärdad den 28 juni 2018.  

Dessa börjar gälla 1 januari 2019.  

Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. SFS 2018:1367 

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 5 Dnr [Ärendenr] 

Vänortsresan till Imatra 

Ystävakaupunki reissu Imatralle  

Beskrivning av ärendet 

 

Samordnaren, Lotta Wedman och Seppo Timonen sändes till Imatra i Finland 

för att representera Ludvika kommun vid Imatras 70 års jubileum.  

Samordnaren för Finska förvaltningsområdet, Sanna Seppänen, kommunalråd 

Lotta Wedman (mp) och politiker Seppo Timonen (s) utsändes från Ludvika 

Kommun för att medverka och representera kommunen vid kommunens 

Vänort Imatras 70 års jubileum. Förutom Ludvika var även Imatras andra 

vänorter inbjudna, Narva-Joesuu i Estland, Salzigetter i Tyskland, Szigetvar i 

Ungern, Zvolen i Slovakien, Jiaxing i Kina, Beihai i Kina, Tihvinä i Ryssland, 

Svetogrsk och Viipuri i Ryssland. Alla vänorter medverkade vid firandet.  

 

Besöket pågick under tre hela dagar med program från förmiddag till sen kväll. 

Exempel på aktiviteter var konserter, jubileumstal, middag, fem-kamp mellan 

vänorterna, båttur på sjön Saimaa, öppning av dammen och deltagande i 

drakrodd (Se bifogad fil Inbjudan Imatra 70år.). Programmet var helt 

synkroniserat med firandet av stadens 70-års jubileum.  

Vi har som representanter från Ludvika kommun bjudit in Imatra till vårt 100-

årsfirande 2019 och utlovat att en mer formell inbjudan kommer senare. 

Kommunen planerar nu att rusta upp anläggningen och vill få igång samverkan 

med sina vänorter för att anordna gemensamma internationella läger.  
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§ 6 Dnr [Ärendenr] 

Aktuellt från förvaltningarna  

Uusia tilaineitta hallintoalueelta  

 

Beskrivning av ärendet 

 

Social- och utbildning 

Eva- Lena Carlsson informerar att de har anställt en ny  legitimerad finsk 

modersmålsfröken på 40% till grundskolan, hon började sin tjänst i augusti.  

Resan till vänorten Imatra i Finland och skolbytesprogrammet är i det första 

start fasen nu. Åtta 12 åringar, fyra tjejer och fyra pojkar från Parkskolan i 

Grängesberg åker till Imatra 22 september till 30 september. Ett stort intresse 

att åka med så det blev en demokratisk lottning. Det är en klasslärare och nya 

modersmålsfröken som åker med. Barnen bor i värdfamiljer om två i varje.  

Delar av resurserna för att kunna göra resan kom från Vänortsföreningen och 

från social- och utbildningsnämnden.  

 

Barnen med klasslärare från Imatra i Finland kommer att besöka Ludvika under 

denna höst.  

 

Vård –och omsorg 

Det är viktigt att det arbetet med språkundervisningen fortsätter att utvecklas 

inom vård –och omsorg. Samordnaren och Cecilia bokar in träff och fortsätter 

att arbeta med denna fråga.  

Seniormässan 2 oktober på Folketshus är finska föreningarna inbjudna till, 

Samordnaren och FFO kommer att finnas på plats.  

 

Till PRO, pensionärsföreningen är finska föreningarna välkomna att besöka. 

Och även att besöka boende på frivillig basis och hjälpa till med insatser som 

 
tex, sång, kör, musik eller läsa etc.  

Önskvärt också om finskaföreningarna vill medverka vid senior Väntjänsten 

som frivillig medmänniska. Även Hemtjänst projektet är i full gång.  
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Finska Förvaltningsområdet 

 

Samordnaren har även skrivit de nya Riktlinjer för hur Finska förvaltningen ska 

arbeta med dessa frågor, och kommer att gälla under en mandatperiod. Dessa 

lämnas snart till utredarna i kommun.  

 

Ordförande 

Yvonne Persson tipsar att det vore bra att kunna göra ett samarbete med tex 

ABF angående kurser i finska. Samordnaren kan lyssna med ABF angående 

finska kurser för nybörjare och för vårdfinska.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen heter numera Samhällsbyggnads.  

Sammanslagningen kommer att bli positiv säger Göran Gullbro som är tf för 

samhällsbyggnadsförvaltningen från och med augusti. Kulturskolan förflytas till 

VBU under hösten. Sommarlovsverksamhet har varit bra med aktiviteter för 

barn- och unga. 1,5 miljoner har delats ut till skollediga barn under detta år, det 

finns mycket resurser för föreningar att söka och nya medel fylls på varje år.  

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 7 Dnr [Ärendenr] 

Nästa möte 

Seuraava kokous 

Beslut 

Finska Rådet 

Måndag 19 november lö 10.00 – 12.00  

Plats, Säfsen, Stadshuset  

 

Beskrivning av ärendet 

Finska Rådet träffas en femte gång för 2018. Det normala förvarandet är fyra 

gånger på år. 

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 8 Dnr [Ärendenr] 

Övrigt  

muita kysykykssia 

Beslut 

Samordnaren beställer hem ex antar visnings ex från Språkrådet, Svensk-finska 

omsorgslista.  

Beskrivning av ärendet 

Det har nu kommit en Nya svensk-finska omsorgsordlista har kommit nu från 

Språkrådet och kostar 100kr + moms+ frakt.  

Mer resurser finns för att revilitasera det finska språket Institutet för språk och 

folkminnen (ISOF) har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till 

föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella 

minoritetsspråken. Sista ansökan 15 oktober.  

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
 
 
 
 


