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Samråd för förvaltningsområdet för finska språket 

Datum Tisdag 28 mars 2017 

Tid Kl. 15.30 -17:20 

Plats Sammanträdesrum Säfsen 
 

Deltagare Jessica Hedlund sammankallande 
Eva-Lisa Eriksson SoS 
Lars- Olof Herou 
Nils Holmdahl 
Seppo Timonen 
Helinä Avola 
Jorma Langen 
Marti Jämsä- Rautie 
Kalle Lohilahti 
Mauri Rojaniemi 
Luna Nasela 
Marlene Otterborn - ABF 
Mari Björleman - ABF  
 

Arvi Kiiveri 
Raija Kiiveri 
Paula Pöllänen 
Eeva Harmala 
Anneli Haapasalo 
Anya Virtanen 
Eva- Lena Carlsson 
Silja Salimäki 
Iremeli Rajaniemi 
Hannu Mikkonen 
Juhani Rajaniemi 
Seppo Rautiainen 
Kaisu Niittyniemi 
Mirja Aho 

1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från 2017-01-31 

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

- Besök av Marlene Otterborn och Mari Björleman från ABF Dala 
Finnmark som informerade om en studiecirkel för att lära sig 
mobiltelefoner och datorer. Anneli Haapasalo är kontaktperson. 
Gruppen kan vara ca 25 personer.  

- Besök av Lars-Olof Herou och Nils Holmdahl som berättar om skriften 
”finnmarken- nu och då”.  

3. Information från förvaltningarna 
a) Social- och utbildningsförvaltningen 

Skolan arbetar med hemspråksundervisning, och de förskolor som arbetar med 
finsk personal är Solsidan, Freden och Östansbo.  

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. 
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b) Kultur- och fritidsförvaltningen 
Peter Hoxell hade inte möjlighet att delta men hade skickat några frågor till 
samrådet och här är deras svar:  

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

 - Jättiläninen får gärna visas på en lördag kl 13.  

Övrig info: 

Bio och teater  

- 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.  

På biblioteket 

- En satsning i höst med författar besök och kanske en barnteater. Återkommer 
med mer information till hösten. 

d) Stöd- och styrningsförvaltningen 
Jessica Hedlund, rapport från Råd för finskt förvaltningsområde och att 
kommunstyrelsen den 11 april förväntas besluta om att fördela pengar för 
finskt förvaltningsområde enligt tidigare lagt förslag.  

Råd för finskt förvaltningsområde sammanträder den 10 april kl. 13:15.  

Mottager önskemål om att kallelse till mötena och minnesanteckningarna ska 
vara på finska. Givetvis ska förvaltningen ordna detta. 

4. Ekonomi 

Redovisning av länsstyrelsens beslut angående utbetalning av statsbidrag för 
2017, se bilaga 1. 

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

juli – 6 augusti)  

6. Förslag 

a) Margareetta Huhta- Drama Kultur, ingen på samrådet kände igen 
detta och frågan prioriteras därmed inte.  

7. Övriga frågor 

- Föreningarna lämnade in förslag på åtgärder som ska öka de 
finskspråkiga seniorernas livskvalitet: Bilaga 2 
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- Föreningarna lämnade in önskelista på finska filmer och finska böcker: 
Bilaga 3.  

- Samt förslag på aktivitet i samband med 100-års jubileet eller tidigare  

- Föreningarna lyfter att de gärna ser att de har en 
koordinator/samordnare i Ludvika kommun.  

8. Nästa möte 
Förslag: Tisdag den 9 maj kl 15:30 i sessionssalen Stadshuset  

 

9. Mötet avslutas  

Tervetuloa!  
 
Bilagor:  

1. Beslut från länsstyrelsen om utbetalning av statsbidrag 
2. Förslag på åtgärder som ska öka de finskspråkiga seniorernas livskvalitet 
3. Önskelista på finska filmer och finska böcker  
4. Finland 100 år, jubileumsåret 2017 
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Beteckning
811-1679-2017

Enheten för arbetsmarknads- 
och rättighetsfrågor
Helena Cronséll

Ludvika kommun
771 82  LUDVIKA

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Utbetalning av statsbidrag till kommuner

Länsstyrelsens beslut
Med stöd av förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
utbetalar Länsstyrelsen i Stockholms län, ur anslaget 7:1 Åtgärder för nationella 
minoriteter, 553 380 kronor i statsbidrag till Ludvika kommun som ingår i 
förvaltningsområdet för finska språket. 

Utifrån ändring i förordningen får Länsstyrelsen reglera statsbidraget om 
kommunen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående 
bidragsår. Ludvika kommun hade 792 200 kronor i disponibelt statsbidrag 2016. 
Kommunens ekonomiska redovisning visar ett överskott på 324 370 kronor och 
kommunen har beviljats att överföra 217 750 kronor av detta överskott till 2017.

Bakgrund
Målet med Sveriges minoritetspolitik är att ge skydd för de nationella minoriteterna 
och att stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Minoritetspolitikens delområden är 
diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell 
identitet.

Enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska 
Länsstyrelsen utbetala statsbidrag till de kommuner och landsting som omfattas av 
förordningen vad gäller förvaltningsområdena för finska och meänkieli. Statsbidraget 
till kommuner är fastställt med utgångspunkt i antalet invånare i kommunen den 1 
november 2016. Till kommuner som ingår i fler än ett förvaltningsområde utgår 
dessutom ett tillägg. 

Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen 
med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Varje kommun ska i samråd med de 
nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till 
stöd för användningen av det/de nationella minoritetsspråk som kommunen uppbär 
statsbidrag för. 

En kommun som tagit emot bidrag enligt förordningen är skyldig att lämna en 
ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har 
använts till. De nationella minoriteterna bör särskilt engageras och ges möjlighet att 
påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser avsatta för 
minoritetspolitiska åtgärder. Länsstyrelsen får även meddela ytterligare föreskrifter 
om redovisning.
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Beslutet kan inte överklagas enligt 14 § förordning (2009:1299) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Beslutet har fattats av Karina Uddén, 
tillväxtdirektör, efter föredragning av Helena Cronséll, utvecklingsledare.
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