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Råd för finskt förvaltningsområde 

 

Råd för finskt förvaltningsområde 

Datum Måndagen den 10 april 2017 

Tid Kl. 13.15 

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Grangärde 

Deltagare Yvonne Persson (S) 

Åsa Bergkvist (S) 

Susanne Andersson (S) 

Ove Andersson (S)  

Hannu Mikkonen, repr 

Peter Hoxell, tjm KOF 

Eva-Lena Carlsson, Tjm SoF 

Jessica Hedlund, Sekr 

1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Genomgång av föregående protokoll från den 27 februari 2017 

På frågan om riktlinjerna måste upp till KS för beslut så stämmer det- KS har 

sitt sammanträde den 11 april 2017 och  då förväntas beslut att fattas. 

2. Dagordningen godkänns  

3. Beslut från länsstyrelsen i Stockholm om utbetalning av 

statsbidrag 2017 

Beslut om utbetalning: 554 480 kr 

Frågan kommer upp om att utöka rådet för finskt förvaltningsområde med en 

representant från samhällsbyggnadsnämnden. Yvonne lyfter frågan på nästa 

kommunstyrelsemöte.  

4. Samrådsmötet den 28 mars 2017 

Redovisning av inkommande frågeställningar. Se minnesanteckningar från 

mötet 28 mars 2017 för mer info.  

- Björn bio får gärna visa filmen Sameblod om den är på finska. 

 - Jättiläninen får gärna visas på en lördag kl 13.  

Under punkten vård- och omsorg redogörs för svaren på de önskemål som 

samrådet lyfter.  

Bidraget till ”Finnmarken förr och nu” följer KoF upp så att det blir texter på 

finska.  
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5. Aktuella frågor på förvaltningarna  

Kultur- och fritidsförvaltningen:  

- Konstutställning i sommar på Hammarbacken 

- Sverigepremiär av okänd soldat i Ludvika i höst, därefter en film per 

månad från september. 

- - 30 september kommer föreställningen Kultakausi- strålande tider. 

Buss kommer att gå från Falun – och Borlänge och Ludvika. Mer 

information kommer senare.  

- En satsning i höst med författar besök och kanske en barnteater. 

Återkommer med mer information till hösten. 

Social- och utbildningsförvaltningen:  

- Arbetsgrupp med Eva-Lena, Hannu, Iremli och Seppo samt Kyllekki 

arbetar för ett utbyte med Imatra. Planeringsarbetet har påbörjats och 

arbete kommer att pågå uner höstterminen 2017 med besöksstart våren 

2018. Rådet inväntar  en ansökan, den bör komma från social- och 

utbildningsförvaltningen.  

- Modersmålsundervisning sker, och förskola som har finskspråkig 

personal är Östansbo, Freden och Solsidan.  

- Kosten och skolmåltider i samband med 100 års jubileet den 6 

december, frågan övertas från vård- och omsorg eftersom 

kostorganisationen tagits över från och med 1 januari 2017.  Peter 

Hoxell flaggar för AME:s Caféverksamhet.  

- Aktiviteter i samband med den 6 december.  

Vård- och omsorg: 

- Vård- och omsorg väntar på KS beslut om riktlinjerna för att kunna 

söka och ta del av statsbidraget.  

- Riggar så långt det är möjligt att det kan komma någon som pratar 

finska om det behovet finns.  

- En möjlighet att uppmärksamma den 6 december.  

På önskemålen från samrådet svarar vård- och omsorg:  

- Anställa en finskspråkig projektledare och en finskspråkig 

seniorrådgivare. Vid närmare undersökning visar det sig att den person 

som arbetar med frågan i Smedjebacken mer har rollen som 

koordinator men har en bakgrund som undersköterska.  

- Hälsotemadagar: Hälsofrämjande åtgärder är en landstingsfråga, och 

landstinget Dalarna är huvudman för dessa frågor. 

- Fotvård: Landstinget Dalarna är huvudman för dessa frågor.  
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- Information om vård av närstående och stöd- ett ansvar enligt SoL 

angående närståendestöd. Där finns möjlighet att översätta material från 

anhörigstödjare, och kanske andra åtgärder.  

- Information om olika sjukdomar- Landstinget Dalarna är huvudman för 

dessa frågor men det noteras också att det finns info på finska på 

vårdguiden.  

6. Övriga frågor 

Nästa möte: 31 maj kl 13:15 

Nästa datum för samrådet: 9 maj kl. 15:30  

Jag har köpt in några flaggor är det någon verksamhet som är intresserad:  

Ansökan från bild och form: Jessica hanterar detta på delegation.  

Underskrift av mötets sekreterare 

Jessica Hedlund 

Tf kanslichef/ Utredare 

 

 

 


