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§ 9  

Genomgång av minnesanteckningar och extra 
ärenden 

Beskrivning av ärendet 
Genomgång av minnesanteckningar från den 31 maj 2017.  

Extra ärende: 

- Lennart Rhodin, vad hände med remissen?  

_______ 
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§ 10 Dnr KS 2017/238 (E)  

Bidragsansökan från ”Imatra-gruppen”- elevutbyte 
med Imatra 

Beslut 
Råd för finskt förvaltningsområde beslutar att bevilja ansökan 

Beskrivning av ärendet 
Social- och utbildningsförvaltningen har lämnat in en ansökan om att få ta del 
av medel från finskt förvaltningsområde. Ansökan avser en rekognoseringsresa 
till Imatra inför ett elevutbyte mellan Ludvika och Imatra under våren och 
hösten 2018. Med på resan kommer 4 personer. Målgruppen för utbytet är 
grundskoleelever i Ludvika kommun årskurs 7-9, samt elever i samma ålder i 
Imatras skolor. Målsättningen är att påverka finsk språkutveckling positivt samt 
att ge ett kulturutbyte.  

Det totalt ansökta beloppet är 13 359 kr, och ansökan beviljas med hela 
beloppet.  

Motivering av beslut 
Motiveringen till rådets beslut är att i handlingsplanen för finskt 
förvaltningsområde inom området för- och grundskola framgår att kommunen 
ska verka för att samarbete/utbyte mellan skolor i Ludvika och Imatra kommun 
i Finland ska ske.  

  

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsförvaltningen – Eva-Lena Carlsson 
För utbetalning 
Akten 
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§ 11 Dnr KS 2017/238 (E) 

Bidragsansökan – Finska klubben 100 års jubileum 

Beslut 
Råd för finskt förvaltningsområde beslutar att finska klubben omgående ska 
komplettera sin ansökan för att rådet ska kunna ta ställning till ansökan.  

Beskrivning av ärendet 
Finska klubben; Grängesberg har lämnat in en ansökan om att få ta del av 
medel från finskt förvaltningsområde. Ansökan avser 100 års jubileet och 
uppgår till 80 000 kr.  

Finska klubben uppmanas att omgående komplettera ansökan med en tydligare 
specifikation för att rådet ska kunna ta ställning till ansökan. 

  

Beslut skickas till 
Finska klubben 
Akten  
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§ 12 Dnr KS 2017/238 (E) 

Bidragsansökan – Finskt kulturevenemang på 
Hammarbacken sommaren 2017 

Beslut 
Råd för finskt förvaltningsområde beslutar att bevilja 20 000 kr för finskt 
kulturevenemang på Hammarbacken sommaren 2017.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in en ansökan om att få ta del av 
medel från finskt förvaltningsområde. Ansökan avser 20 000 kr för ett 
kulturevenemang på Hammarbacken sommaren 2017.  

Motivering av beslutet 

Motiveringen till rådets beslut är att i handlingsplanen för finskt 
förvaltningsområde framgår att kulturevenemang på finska ska genomföras.  

  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
För utbetalning 
Akten  
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§ 13 Dnr KS 2017/238 (E)  

Bidragsansökan – Ludvika finska församlingskretsen 

Beslut 
Råd för finskt förvaltningsområde beslutar att bevilja ansökan avseende 
bussresan. Råd för finskt förvaltningsområde avslår ansökan avseende 
biljettkostnaden, den kostnaden får den enskilde själv stå för.  

Beskrivning av ärendet 
I Västerås anordnas ett firande av Finlands självständighetsdag den 6 december. 
Ludvikas finska församlingskrets har ansökt om att få ta del av statsbidraget för 
finskt förvaltningsområde för 50 personer att besöka evenemanget.  

I evenemanget ingår bland annat en historisk vandring, konsert i domkyrkan, en 
tvårätters middag, och övriga kring arrangemang med musik, dikter och 
kulturevenemang.  

Rådet för finskt förvaltningsområde beviljar ansökan avseende 
busskostnaderna, men avslår ansökans del avseende biljettkostnaderna. 

Motivering av beslut 
I handlingsplan för finskt förvaltningsområde framgår att självständighetsdagen 
ska uppmärksammas, och i och med detta har samråd skett med den finska 
minoriteten varför rådet för finskt förvaltningsområde beviljar ansökan till viss 
del.  

  

Beslut skickas till 
Akten 
Ludvika finska församlingskretsen 
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§ 14  

Aktuella frågor på förvaltningarna 

Beskrivning av ärendet 

Social- och utbildning 
Eva-Lena Carlsson informerar att en grupp om 4 personer inklusive Eva-Lena 
reser till Imatra för att förbereda inför ett elevutbyte.  

Rapporterar att det är få elever som läser finska.  I modersmålsundervisningen 
är det 7 elever som läser finska just nu. Förskolebarnen får modersmålsstöd – 
en pedagog som ansvarar för stödet.  

Förskolor som erbjuder finskspråkig personal: Freden, Solsidan, Östansbo 

Kultur- och fritidsförvaltning 
Peter Hoxell informerar att han har kontakt med bland annat Filmstudion och 
Björn biografer som kommer att erbjuda film på finska. Han noterar även att 
ungdomsperspektivet på dessa frågor saknas.  

Från och med nästa möte kommer Göran Gullbro representera kultur- och 
fritidsförvaltningen. Göran är ny kultur- och ungdomschef.  

Stöd- och styrningsförvaltningen 
Jessica Hedlund informerar om att en annonsering kommer att ske på 
samordnartjänsten, en tillsvidare tjänst på heltid.  

Lennart Rhodin, särskild utredare kulturdepartementet, har presenterat sin 
utredning, nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik, och fick också 
ett tilläggsuppdrag som ska rapporteras i november 2017.  
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