MINNESANTECKNINGAR
Datum

2017-10-18
Kanslienheten
Jessica Hedlund, 766 56
jessica.hedlund@ludvika.se

Samråd för förvaltningsområdet för finska språket
Datum

18 oktober 2017

Tid

KL. 15:30- 17:20

Plats

Sessionssalen Stadshuset

Deltagare

Jessica Hedlund sammankallande
Eva-Lisa Eriksson SoS
Jonas Axelsson SoS
Göran Gullbro KoF
Eva-Lena Carlsson (16:20)
Åsa Bergkvist, VOO
Kyllikki Hallberg
Seppo Timonen
Kalle Lohilahti
Jorma Langen
Leena Nasila

Mauri Rajaniemi
Juhani Rajaniemi
Reijo Pakola
Kaarina Pakola
Arvi Kiiveri
Raija Kiiveri
Olavi Timonen
Irmeli Rajaniemi
Lempi Nousiainen
Kaisu Niittyniemi
Anneli Haapasalo
Hannu Mikkonen

1. Dagordningen ändras
Ändringarna godtas.

2. Information om rekrytering
Jonas Axelsson, kanslichef, redogör för rekryteringen av en samordnare för
finskt förvaltningsområde. Annonsering skedde under drygt 3 veckor, i
tidningar i både Sverige och Finland, elektroniskt både i Sverige och Finland. 8
ansökningar inkom, varav tre konstaterades pratade finska och en uppfyllde
kvalifikationskraven. Intervju och referenstagning genomfördes vilket
resulterade i en anställning.
Sanna Seppänen påbörjar sin anställning i Ludvika kommun den 1 januari 2018.
Samrådet visar sin uppskattning för att en samordnare har anställts.

3. Vänort Imatra
Samrådet har vid flertalet tillfällen framfört önskemål om att träffa
kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson för att diskutera vänorten
Imatra.
Seppo Timonen och Eva-Lena Carlsson redogör för det utbytet som det
planeras för, och klargör att Imatra är redo för att ta emot och skicka elever.
Utbytet planeras in våren 2018, förslagsvis att Ludvika-ungdomar besöker
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Imatra v. 21 och därefter tar emot besök v. 35. Besöken planeras lördag- lördag.
Målgruppen är årskurs 6-9, och ca 10 elever ska beredas möjlighet att följa med.
Leif Pettersson ger samrådet beröm för initiativet, och bekräftar att ambitionen
är rätt avseende prioriteringen mot ungdomar. Utbytet kan också ske mellan
skolansvariga politiker i Sverige och Imatra.
Tanken är att en del av statsbidraget ska begäras att få överflyttat mellan år
2017 och 2018 för att genomföra utbytet.

4. Genomgång av föregående protokoll/
minnesanteckningar
Samrådets protokoll från 22 augusti 2017 läggs till handlingarna.
Rådets protokoll från 28 augusti 2017 och 15 september 2017 läggs till
handlingarna.

5. Information från förvaltningarna
a) Social- och utbildningsförvaltningen
Eva-Lena informerade under Leif Petterssons punkt angående vänortsfråga
om arbetet med utbytet med Imatra.
b) Kultur- och fritidsförvaltningen
Göran Gullbro informerade om arbetet med framtagandet av en kulturplan
och en strategi för kulturfrågor. Kultur ska ses som en del av vår hälsa och
välbefinnande samt vara en del av det långsiktiga arbetet.
Givetvis kommer samrådet att vara en viktig remissinstans för kulturplanen.
Finsk film kommer att visas genom Björn biografer under hösten, och en
film via filmstudion.
c) Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Bergkvist rapporterade att verksamheten arbetar utifrån den enskilde
individens behov. Verksamheten byggs upp utifrån den enskilde individens
behov och de beslut som behövs.

6. Ekonomi
Stöd- och styrningsförvaltningen kommer att begära hos länsstyrelsen i
Stockholm om att överflytta stora delar av statsbidraget till 2018, med
hänvisning till att de planerade insatserna för 2017 inte har genomförts
avseende exempelvis ”vårdfinska” och utbytet med Imatra kommer att
genomföras först under 2018.

7. Kommande aktiviteter
Film hos Björn biografer i Ludvika – program finns bilagt till protokollet.
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8. Förslag
-

Ansökan annonsering finska teaterslingan

-

Ansökan resa till Tammerfors

-

Ansökan Björn Biograf

-

Ansökan Hannu Mikkonen

9. Övriga frågor
Nästa möte: Januari 2018, Sanna kommer att bjuda in till det mötet.
Underskrift av mötets sekreterare
Jessica Hedlund
Utredare Tf kanslichef

Bilagor
Bilaga 1

Filmer Björn biografer
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