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Samråd för finska förvaltningsområdet för finska språket 

Datum Tisdagen den 31 januari 2017 

Tid Kl. 15.00 -16:30 

Plats Stadshuset Sessionssalen 

Deltagare Irmeli Rajaniemi 
Jorma Langen 
Kaisu Niittyniemi 
Mauri Raijaniemi 
Kalle Lohilahti 
Peter Hoxell 
Anna-Lisa Pihlanen 
Anna-Maria Granholm 
Pirkko Andersson 
Hannu Mikkonen 

Anneli Haapasalo 
Seppo Timonen 
Matti Jämsä-Rauttio 
Anja Nylund 
Leena Nasila 
Jessica Hedlund 
Eva Eriksson 

1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från den 8 november 2016 gås igenom utan tillägg.  

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Kallelse skickades ut den 23 januari 2016. Fråga angående vänort lyfts till 
programmet.  

3. Redogörelse från förvaltningarna 

Jessica Hedlund representerar stöd- och styrningsförvaltningen.  

Peter Hoxell  representerar kultur – och fritidsförvaltningen.  Informerar om 
filmer på Björns bio under våren 2017, det kommer att vara en konstutställning 
på Hammarbacken i sommar.  

Föreställningen Veden Muisti/ Ur vattnets minne går den 7 februari, det går 
en buss från sporthallen kl 17:46. Biljetter köps på turistbyrån.  

4. Redogörelse för ekonomin för finskt förvaltningsområde 

Ludvika kommun ska snart redovisa till länsstyrelsen Stockholm vilket resultatet 
blev för 2016, men ca 217 tkr överfördes från 2016 till 2017 med anledning av 
att tjänstens som samordnare inte varit tillsatt under hela året.  Det finns 
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anledning att tro att Ludvika kommun också under 2017 får statsbidraget om 
660 tkr.  

5. Böcker 

Ett förslag på aktivitet är att biblioteket får besök av finska författare, kanske i 
samarbete med Globe. Peter tar med sig frågan till kultur- och 
fritidsförvaltningen och önskar också att få förslag på finska författare sänt till 
sig.  

6. Kommande aktiviteter 

Självständighetsdagen- tankar kring firandet, trevligt om man gjorde något för 
alla . Västerås kommer att fira stort och det kanske går att anordna någon 
buss till Västerås. 

7. Förslag  

Finnmarken, förr och nu. En tidskrift som ges ut och som återspeglar 
Bergslagens finnmarker. Begäran om bidrag om 15 000 kr. Frågan 
överlämnas till rådet. Men samrådet vill gärna bjuda in Leif Holmdahl 
och Lars Herou till ett framtida möte.  

8. Övriga frågor/laget runt 

Kontakter med Ludvika kommuns vänorter I våras var Imatra här, viktigt att 
hålla kontakt med Imatra och dess befolkning. Kontakt mellan ungdomar och 
Imatra. Samrådet vill därför gärna träffa Leif Pettersson för att diskutera 
kontakterna med vänorterna.  

9. Nästa möte 

28 mars klockan 15:30, Sammanträdesrum Säfsen   

Underskrift av mötets sekreterare 

Jessica Hedlund 

Tervetuloa!  
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