
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Råd för finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(10) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-31 

 
 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Säfsen, Kl 10:15 - 12:00 

Beslutande ledamöter 
 

Yvonne Persson (S) 
Åsa Bergkvist (S) 
Susanne Andersson (S) 
 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 
Peter Hoxell- KoF 
Eva-Lena Carlsson-SOU 
Cecilia Lantz- VoO 
Jessica Hedlund 
 

Övriga 
Annelie Haapasalo – representant 
Anne Seppänen – Smedjebacken 
Marita Karjalainen - Smedjebacken 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 - 8 
 Jessica Hedlund  

 Ordförande   
 Yvonne Persson  

 Justerande   
 Åsa Bergkvist   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Råd för finskt förvaltningsområde 

Sammanträdesdatum 2017-05-31 Paragrafer § 1 - 8 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 
 

Underskrift   
   

 



 

Råd för finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(10) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 1 

Genomgång av minnesanteckningar .............................................................................. 3 
§ 2 

Extra ärenden ................................................................................................................... 4 
§ 3 

Besök från Smedjebacken ............................................................................................... 5 
§ 4 Dnr KS 2017/ 

Bidragsansökan – konsert Dan Andersson-veckan ....................................................... 6 
§ 5 Dnr KS 2017/ 

Bidragsansökan – Busstur i samband med Dan Andersson-veckan ............................ 7 
§ 6 Dnr KS 2017/ 

Bidragsansökan – Invigningstal Dan Andersson-veckan ............................................... 8 
§ 7 

Aktuella frågor på förvaltningarna ................................................................................... 9 
§ 8 

Övriga frågor ................................................................................................................... 10 

 



 

Råd för finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(10) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 1  

Genomgång av minnesanteckningar 

Beskrivning av ärendet 
Genomgång av minnesanteckningar från den 10 april 2017.  
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§ 2  

Extra ärenden 

Beskrivning av ärendet 
- Yvonne berättar om politikerträff i Haninge den 21 april 2017.  

- Åsa Bergkvist berättar om samrådet den 9 maj 2017.  

  



 

Råd för finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(10) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 3  

Besök från Smedjebacken 

Beskrivning av ärendet 
Smedjebackens samordnare Anne Seppänen och finska samordnare inom 
äldreomsorgen Marita Karjalainen besökte rådet. De berättar om hur de arbetar 
i Smedjebackens kommun. Anne arbetar både som förvaltningschef för 
kulturen och som samordnare för finskt förvaltningsområde. Marita arbetar 
som undersköterska inom vården men också som samordnare inom 
äldreomsorgen.  
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§ 4 Dnr KS 2017/ 

Bidragsansökan – konsert Dan Andersson-veckan 

Beslut 
Råd för finskt förvaltningsområde beslutar att bevilja ansökan med 25 % av det 
sökta beloppet. Det ska framgå vid genomförandet av konserten att Ludvika 
kommun är finskt förvaltningsområde. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in en ansökan om att få ta del av 
medel från finskt förvaltningsområde. Ansökan avser en konsert i Säfsnäs 
Kyrka i samband med Dan Andersson-veckan. Det totala ansökta beloppet är 
18 000 kr, och ansökan beviljas med 25 % av det sökta beloppet. Vilket 
motsvarar 4 500 kr.  

Motivering av beslutet 
Motiveringen till rådets beslut är att i handlingsplanen för finskt 
förvaltningsområde inom området kultur och fritid framgår att det ska 
anordnas aktiviteter som möjliggör att flera generationer av sverigefinnar möts 
kring det finska språket. Däremot är Dan Andersson-veckan ett redan etablerat 
varumärke och programmet är antaget sedan en tid tillbaka, och för att få ta del 
av statsbidraget ska en merkostnad för förvaltningen uppstå. Rådet anser därför 
att ansökan inte kan beviljas i sin helhet.  

  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen- Anna Silfverin 
För utbetalning 
Akten 
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§ 5 Dnr KS 2017/ 

Bidragsansökan – Busstur i samband med Dan 
Andersson-veckan 

Beslut 
Råd för finskt förvaltningsområde beslutar att avslå ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in en ansökan om att få ta del av 
medel från finskt förvaltningsområde. Ansökan avser en busstur i samband 
med Dan Andersson-veckan, det sökta beloppet är 22 000 kr. Råd för finskt 
förvaltningsområde beslutar att avslå ansökan.  

Motivering av beslutet 
Motiveringen till rådets beslut är att det varken i handlingsplanen för finskt 
förvaltningsområde inom kultur- och fritidsområdet eller med stöd av 
checklista av vad som kan räknas som en merkostnad enligt förordning om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk finns stöd för att bevilja ansökan. En 
tanke som rådet har är att förvaltningen till nästa år kan anordna en busstur 
med guider som pratar finska.  

  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen- Anna Silfverin 
Akten 
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§ 6 Dnr KS 2017/ 

Bidragsansökan – Invigningstal Dan Andersson-
veckan 

Beslut 
Råd för finskt förvaltningsområde beslutar att bevilja ansökan under 
förutsättning att invigningstalet även hålls på finska.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in en ansökan om att få ta del av 
medel från finskt förvaltningsområde. Ansökan avser invigningstal på Dan 
Andersson-veckan och är på 7 240 kr. Rådet för finskt förvaltningsområde 
beslutar att bevilja ansökan under förutsättning att invigningstalet även hålls på 
finska.  

Motivering av beslutet 
Motiveringen till rådets beslut är att i handlingsplanen för finskt 
förvaltningsområde inom kultur- och fritidsområdet framgår att det ska 
anordnas aktiviteter som möjliggör att flera generationer av sverigefinnar möts 
kring det finska språket. Dan Andersson-veckan ett redan etablerat varumärke 
och programmet är antaget sedan en tid tillbaka, och för att få ta del av 
statsbidraget ska invigningstalet också hållas på finska.  

  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen – Anna Silvferin 
För utbetalning 
Akten 
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§ 7  

Aktuella frågor på förvaltningarna 

Beskrivning av ärendet 

Övergripande 
Ett förslag om att kommunen i september månad bjuder in studieförbund, 
musiksällskap och filmstudion för att prata om deras möjligheter att arbeta för 
den finska minoriteten.  

Kultur- och fritidsförvaltningen  
En kulturstrategi är på väg att arbetas fram och i den har det tagits i beaktning 
att Ludvika kommun är finskt förvaltningsområde. Peter Hoxell arbetar för att 
sprida information om möjligheten att söka medel för att ta del av statsbidraget. 
Det kommer att sättas upp en teater i Smedjebacken i samarbete med 
teaterslingan och en buss kommer att gå genom Ludvika.  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Till skillnad mot Smedjebacken har inte Ludvika den typen av uppsökande 
verksamhet. Förvaltningen har haft en kurs i vardagsfinska under förra året, det 
finns inte något behov av en avdelning för finsk talande utan får omfördela 
personal när behoven uppstår. Förvaltningen har även översatt visst material.  

Social- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningen har finsktalande personal på tre avdelningar inom förskolan. Till 
hösten är det inte några ungdomar som läser finska som modersmålsstöd eller 
har modersmålsundervisning. En arbetsgrupp undersöker möjligheten med ett 
utbyte med vår vänort Imatra, inriktat på ungdomar. Det kan också bli aktuellt 
att undersöka möjligheterna att rekrytera personal under denna resa.  
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§ 8  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Bergkvist berättar om sitt deltagande på samrådet, och att det där framkom 
önskemål om att någon form av kommunövergripande samordnare som pratar, 
läser och skriver på finska. Hon noterade även att det saknas yngre 
representanter för det finska språket.  

Yvonne Persson berättar om sitt deltagande på en politikerträff i Haninge för 
de som är engagerade i frågan kring minoritetslagstiftning. Lennart Rohdin var 
närvarande och föredrog sin syn på myndigheternas arbete med minoritets-
lagstiftningen. Hans utredning ska presenteras i mitten av juni och skickas 
därefter på remiss. Nästa träff för förtroendevalda är den 23 november.  

  


	§ 1
	Genomgång av minnesanteckningar
	Beskrivning av ärendet

	§ 2
	Extra ärenden
	Beskrivning av ärendet

	§ 3
	Besök från Smedjebacken
	Beskrivning av ärendet

	§ 4 Dnr KS 2017/
	Bidragsansökan – konsert Dan Andersson-veckan
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering av beslutet
	Beslut skickas till



	§ 5 Dnr KS 2017/
	Bidragsansökan – Busstur i samband med Dan Andersson-veckan
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering av beslutet
	Beslut skickas till



	§ 6 Dnr KS 2017/
	Bidragsansökan – Invigningstal Dan Andersson-veckan
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering av beslutet
	Beslut skickas till



	§ 7
	Aktuella frågor på förvaltningarna
	Beskrivning av ärendet
	Övergripande
	Kultur- och fritidsförvaltningen
	Vård- och omsorgsförvaltningen
	Social- och utbildningsförvaltningen


	§ 8
	Övriga frågor
	Beskrivning av ärendet


