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Samråd för förvaltningsområdet för finska språket 

Datum Tisdag 9 maj 2017 

Tid Kl. 15.30 -17:00 

Plats Sammanträdesrum Sessionssalen 
 

Deltagare Jessica Hedlund sammankallande 
Eva-Lisa Eriksson SoS 
Åsa Bergkvist, VOO 
Helinä Arola 
Jorma Langen 
Marti Jämsä- Rautie 
Kalle Lohilahti 
Olavi Rytkänen 
Elmi Rytkänen 
Lempi Nousiainen 
Anja Nylund  
 

Arvi Kiiveri 
Raija Kiiveri 
Anneli Haapasalo 
Anya Virtanen 
Eva- Lena Carlsson 
Iremeli Rajaniemi 
Hannu Mikkonen 
Juhani Rajaniemi 
Seppo Rautiainen 
Mirja Aho 

1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från 2017-03-28 Samrådet 

Minnesanteckningar från 2017-04-10 Rådet 

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

3. Information från förvaltningarna 
a) Social- och utbildningsförvaltningen 

Vänortskontakter för att stimulera ett utbyte med elever. Seppo, Eva-Lena, 
Irmeli och Hannu arbetar tillsammans i en grupp för att ta kontakt med Imatra 
och försöka få till stånd ett utbyte. Ett första möte har ägt rum och gruppen 
kom fram till: 

- Det handlar om ”Kultur- och språkinsatser” vilket medför att medel ur 
statsbidraget för finskt förvaltningsområde kan användas. 

- Lämplig åldersgrupp är elever som går i årskurs 7-9. 
- Eleverna bör bo i värdfamiljer. 
- Lämplig tid är en vecka under våren 2018, gärna vecka 21. 
- Eleverna bör få möjlighet att delta under fem dagar på någon/några 

skolor. 
- Gärna en liten introduktionskurs i det finska språket, gällande t.ex. 

ursprung och uppbyggnad. 
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- Gärna kulturupplevelser, få se t.ex. kommunhus, kulturhus, kyrkan ritad 
av Alvar Aalto. 

- Gärna få uppleva genuint finsk matkultur. 
- En rekognoseringsresa bör ske i början av hösten 2017. 
- Besök i Ludvika av elever från Imatra, gärna en vecka under september 

2018.  

b) Kultur- och fritidsförvaltningen 
Peter Hoxell hade inte möjlighet att delta men hade skickat info om biofilm, 
Sameblod som visas den 9 maj kl 19 och den 18 maj kl 18:30.  

c) Vård- och omsorgsförvaltningen 

Åsa Bergkvist redogör för att det inom kostorganisationen kommer att ske 
aktivitet inför Finlands 100-års jubileum i december. Finsk mat kommer att 
serveras, och flaggorna som kanslienheten köpt in kommer att komma till 
användning.  

d) Stöd- och styrningsförvaltningen 
Jessica Hedlund, rapport från Råd för finskt förvaltningsområde och att 
kommunstyrelsen den 11 april beslutade om att anta anvisningar för 
ansökningar om att ta del av statsbidrag för finskt förvaltningsområde.   

Nästa råd för finskt förvaltningsområde äger rum den 31 maj 2017 kl. 10- 12.  

4. Ekonomi 

Redovisade att 1350 kr har betalats ut från finskt förvaltningsområdets 
statsbidrag till Bild och Form för att ha mat och underhållning i samband med 
en visning om en konstutställning som ägde rum förra året i Imatra.  

5. Kommande aktiviteter 
A) Konstutställning i sommar på Hammarbacken (ungefärliga datum: 12 

juli – 6 augusti)  

6. Förslag 

a) Jessica åtar sig att skicka frågor vidare som lyftes på föregående 
samråd som mer tillhör Landstinget Dalarnas 
verksamhetsområde.   

b) Konsert i Smedjebacken den 27 maj kl 16 i Folkets Hus. Hannu bokar 
en buss och finskt förvaltningsområde betalar bussen.  

c) Blanketten och anvisningar för att få ta del av statsbidrag ska 
översättas till finska.  

d) Att Kommunen i samband med sin utbytesresa till Imatra även lyfter 
med frågan om rekrytering. (frågan skicka till social- och 
utbildningsförvaltningen). 
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7. Övriga frågor 

- Föreningarna lämnade in önskemål om att samrådsmötena sker på 
finska och att en tolk tas in.  

- Vård- och omsorgsförvaltningen fick ta emot ett önskemål om att 
fortsätta med vårdfinska. Samrådet utryckte också att utbildningen 
gärna sker i olika nivåer: Nybörjare, Grund och avancerad.  

8. Nästa möte 
Förslag: Tisdag den 22 augusti kl 15:30 i sessionssalen Stadshuset  

 

9. Mötet avslutas  

Tervetuloa!  
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