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 Råd för finskt förvaltningsområde 

 

Råd för finska förvaltningsområdet för finska språket 

 

Datum Måndag den 27 februari 2017 

Tid Kl 10.00-11.30 

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Grangärde  

Deltagare Yvonne Persson (S) 

Åsa Bergkvist (S) 

Susanne Andersson (S)  

Ove Andersson (S) 

Hannu Mikkonen, repr 

Anneli Haapasalo, repr ers 

Peter Hoxell, tjman kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Eva-Lena Carlsson, tjman socia- och 

utbildningsförvaltningen 

Jonas Axelsson, tjman stöd- och 

styrningsförvaltningen 

Maria Östgren tjman stöd- och 

styrningsförvaltningen 

Seppo Timonen 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Genomgång av minnesanteckningar från den 7 november 2016, inget att 

tillägga.  

2. Dagordningen godkänns  

3. Förslag på hantering av frågor kring finskt förvaltningsområde 

Tf förvaltningschef Jonas Axelsson redogör för det förslag på hantering av 

frågor kring finskt förvaltningsområde som tagits fram av kanslienheten på 

stöd- och styrningsförvaltningen. 

Förvaltningen ser gärna att samrådet beslutar att förvaltningar och föreningar i 

Ludvika kommun får ansöka om medel för aktiviteter, åtgärder osv som syftar 

till att uppnå åtgärderna.  

Kvar hos förvaltningen skulle en mindre administration kring samrådet och 

rådet finnas kvar, samt rapporteringen till länsstyrelsen och bokslut för 

verksamheten. Därmed är förvaltningens förhoppning om att medlen för finskt 

förvaltningsområde bäst kan nyttjas inom äldreomsorgen, barnomsorgen och 

inom kulturen. År 2017 skulle vara ett försöksår och år 2018 behöver 
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handlingsplanen och kartläggningen göras återigen, vilket förvaltningen planerar 

att köpa in konsulttjänster för. 

Förvaltningen ansvarar för att information och riktlinjer kommer ut till 

föreningar och förvaltningarna samt att samma information läggs ut på 

kommunens hemsida. Anneli Haapasalo påtalar vikten av det finns finsktalande 

personer att tillgå samt att stadshuset har en kontaktperson att vända sig till.  

Rådets önskan är att en särskild beredningsgrupp ska ta del av ansökningarna 

och besluta om bidrag till förvaltningarna. Ansökningsblanketten bör 

kompletteras med ett förtydligande med ansökningsperiod samt om kravet på 

att bidragen ska redovisas till rådet.  

Rådet för finskt förvaltningsområde antar upprättat förslag på riktlinjer för att 

få ta del av statsbidrag för finskt förvaltningsområde daterat 21 februari 2017. 

4. Redovisning av bokslut 2016 

Jonas Axelsson redovisar bokslut för 2016. Disponibelt statsbidrag var 792.000 

kronor och av dessa förbrukades drygt 467.000 kronor. Av resterande medel 

överfördes 217.000 kronor till 2017. 

Statsbidraget för 2017 är budgeterat till 660.000 kronor och tillsammans med 

överföringen från 2016 förväntas beloppet uppgå till 877.000 kronor.   

5. Bidragsansökan för fortsatt utgivande av "Finnmarken förr och 

nu" 

En ansökan har kommit in från Lars-Olof Herou som för tidskriften 

"Finnmarken förr och nu" ansöker om bidrag på 15.000 kronor.  

Tidningen kommer ut två gånger per år och varje nummer trycks upp i 1000 

exemplar. Tidningen är tyckt på svenska och lyfter fram den svenskfinska 

kulturen. Den finns att läsa på bland annat biblioteket, man kan även 

prenumerera på den. Anledningen till ansökan om bidrag är ökade porto-

kostnader och tryckkostnader.  

Rådet beslutar att bevilja 10.000 kronor i bidrag och samtidigt tipsa tidningen 

om att lägga in artiklar på finska för att tidningen ska nå ut till fler. För att 

tydliggöra rådets syfte bifogas "Riktlinjer för ansökan om att ta del av 

statsbidrag för finskt förvaltningsområde". 

6. Aktuella frågor på förvaltningarna 

Social- och utbildningsförvaltningen 

Fortsätter arbetet med modersmålsstöd, finsk  förskola och modersmåls-

undervisning. En fundering inför 100-års jubileum för Finlands självständighet 

– kan man hitta på nåt med kosten, skolmaten? 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Önskemål om ökat samarbete på ungdomssidan mellan svenska och finska 

ungdomar från vänorten Imatra. Kunskapen om hur ett samarbete ska gå till 

måste ökas.  

Planer finns på en finsk konstutställning. Anneli Haapasalo överlämnar en lista 

över finska författare som kan delta.  

Kontakt med Björns bio för visning av finsk film. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Arbetet med finska ordboken fortsätter.  

7. Övriga frågor 

Ändring av sammanträdesdatum för samråd för finskt förvaltningsområde: 

Måndag 22 maj kl 13-15 ändras till måndag 10 april kl 13.15-15.00 
Måndag 28 augusti kl 13.15-15.00 
Måndag 20 november kl 13.15-15.00 
 

Sammanträdesdatum för  finska förvaltningsområdet för finska språket 

Nästa träff – tisdag den 14 mars kl 15.30. 

 

Underskrift av mötets sekreterare 

Maria Östgren 

 

 

 

 


