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Sammanträdesdatum 

2019-03-19 
 

 

  
 
Plats och tid Folkets Hus Ludvika , kl. 13.30 - 15.30 

Beslutande ledamöter 

 
Åsa Bergkvist (S)  

Susanne Andersson ( S)  

Thomas Nordström ( S )   

 

  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sanna Seppänen Samordnare  

Finsk förvaltningsområdet  KSF 

Mohammed Alkazami Integrationschef KSF  

Helena Wallman Områdeschef VoF 

Göran Gullbro Kultur-och ungdomschef SBF 

Eva-Lena Carlsson Flerspråkssamordnare/ 

enhetschef SoF 

Kirsi Pietarinen Österberg Controller KSF 

 

Övriga 

Hannu Mikkonen 

Silja Salimäki ( ers )  

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 – 9  

 Sanna Seppänen  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist  

 Justerande   

 Thomas Nordström   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-03-19 Paragrafer § 1 – 9  

Datum då anslaget sätts upp [Datum] Datum då anslaget tas ned [Datum] 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset 

 

Underskrift   
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§ 1 Dnr [Ärendenr] 

Presentationsrunda  

Det nya Finska Rådet presenterar sig 
Åsa Bergkvist ordförande för Finska Rådet, hälsar välkommen och rådet gör en 

presentationsrunda.  

 

Åsa Bergkvist ( S ) förtroendevald från vård-och omsorgsnämnden  

Susanne Andersson  ( S) förtroendevald  Kultur- och fritidsnämnden 

Thomas Nordström ( S ) förtroendevald  social-och utbildningsnämnden 

Sanna Seppänen Samordnare Finska förvaltningsområdet KSF 

Mohammed Alkazami Integrationschef KSF 

Helena Wallman Områdeschef vård-och omsorgsförvaltningen  

Göran Gullbro Kultur-och ungdomschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

Eva-Lena Carlsson Flerspråkssamordnare social-och utbildningsförvaltningen  

Kirsi Pietarinen Österberg Controller KSF 

Hannu Mikkonen, representant för finska föreningarna  

Silja Salimäki, ers. representant för finska föreningarna 

 

Ej närvarande;  

Anders Hellstrand ( M ) förtroendevald från kommunstyrelsen 
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§ 2 Dnr [Ärendenr] 

Val av justerare 

Beslut 

Rådet väljer Thomas Nordström 

Beskrivning av ärendet 

En justerare väljs från rådet att justera mötesanteckningarna  

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 3 Dnr [Ärendenr] 

Ekonomi 

Beslut 

 

Finska Rådet godkänner fördelningen av stadsanslaget på 660.000 kr för år 

2019. Samordnaren får i uppdrag att planera budgeten för 2020. 

Genomgång av ekonomi 

Samordnaren och Controller presenterar förslag av fördelning för 2019. 

Ekonomin för januari och februari ser bra ut.  

 

Finska Rådet har fått besked från Länsstyrelsen i Stockholm ( LS ) 11 mars 

2019 om utbetalning av statsanslaget på 595.149 för 2019. 

 

Kommunens inlämnade ekonomiska redovisning till ( LSS ) visar ett överskott 

på 64 851 kr som har dragits av i beslut för 2019 års stadsanslag, vilket 

motsvarar 660.000 kronor för 2019. Svar väntas dock än om överföringen från 

2018 på 142.000kr till år 2019.  

 

Ordförande uppmanar att det behöver bildads en arbetsgrupp som planerar 

behov och fördelningen av stadsanslag för 2020. 

 

Mohammed Alkazhami informerar om att samordnarens lön bekostas för år 

2019 med 40% från Integrationsenheten då samordnaren arbetar med i Ludvika 

Modellen ”Trappan” och resterande 60% kommer från Finska 

förvaltningsområdet. 

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 4 Dnr [Ärendenr] 

Information 

 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande informerar om att Ludvika Kommun blev finsk 

förvaltningsområde 1 februari 2015, Finska rådet bildades 2016 som ligger 

under Kommunstyrelsens förvaltning. 

Rådet syfte är att bevara språket och kulturen för Nationella minoriteter.  

 

Samordnaren går igenom om de förstärkta lagarna gällande från 1 januari 2019. 

Detta genom en Power Point presentation som även skickas ut till rådet och 

delar ut information i form av mindre häften samt beställt material till rådet. All 

material kommer från Länsstyrelsen i Stockholm. 

 

Samordnaren skickar ut informationen genom mejlen till rådet.  
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§ 5 Dnr [Ärendenr] 

Mötesdatum för Finska Rådet 2019 

 

Måndag 27/5  13.30 – 15.30  

Måndag 9 / 9  13.30 – 15.30  

Tisdag 29 / 10 13.30 – 15.30   

 

Stora Rådet  

Tisdag 26 / 3 kl 17.00 – 19.00 

Stadshuset i Ludvika  
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§ 6 Dnr [Ärendenr] 

Verksamhetsrapport  

Beslut 

Finska Rådet godkänner verksamhetsrapporten 2018 

Beskrivning av ärendet 

Genomgång av verksamhetsrapporten 2018 som har skickats ut till Finska 

Rådet genom mejl.  

  

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 7 Dnr [Ärendenr] 

Finska minoriteten  

 

Externt möte 

Representanterna för finska minoriteterna meddelar att det är ett möte måndag 

25 mars vid Lilla Kyrkan i Ludvika.   

 

De berättar också om att det finns önskemål om en person som kan arbeta som 

en ”kontaktperson” för de äldre och hjälpa till med omvårdnads frågor.  

Vid Lingongården i Ludvika bor det många äldre finländare och fler vill flytta 

in, där arrangeras det ibland finska aktiviteter men det finns behov av att det 

finns mer aktiviteter. Samordnaren är inbjuden att medverka vid mötet.  
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§ 8 Dnr [Ärendenr] 

Aktuellt från förvaltningarna  

Beskrivning av ärendet 

Samordnaren berättar att de som gick Vård finska 2018-19 har gett bra 

omdöme om kursen upplägg och det finns intresse att ordna en helt nybörjar 

kurs i Vård- finska för personalen inom vård- och omsorg. Tidigast kan Tina 

Sampalkoski starta till hösten en sådan kurs. Tankar finns att samarbeta med 

Smedjebackens kommun angående detta.  

 

Sverigefinnarnas dag söndag den 24/2 ordnade Samordnaren i Avenyn, Folkets 

hus i Ludvika. Ordförande och Silja medverkade med att presenterar rådet. 

Musik av Mika Olavi, Musik av Trio Kontrast från Västerås, hantverk av finska 

föreningarna, Video app art av Juha Manni och Textilväv av Kirsi Frimansson. 

och de tre flaggstängerna vid folkets hus och stadshusets flaggades med 

Sverigefinnarnas flagga.  

 

Inköp av de bordsflaggor, finska flaggan och Sverigefinnarnas kommer att delas 

ut till Vård- och omsorg och till skolor.   

 

Eva – Lena Carlsson berättar att Imatra projektet fortsätter att utvecklas till 

hösten, Tina Sampalkoski fortsätter med modersmåls undervisningar för barnen 

i kommunen. Det nya är att kartläggningar har startas i år för 

förskoleverksamheten.  

 

Göran Gullbro meddelar att det har blivit ekonomiska åtdragningar inom 

kulturen för i år, bland annat kommer Hammarbacken inte att vara öppet i år. 

Det finns inte några ekonomiska förutsättningar att skapa något utöver den 

befintliga verksamheten.  

 

Helena Wallman vill se över i ett tidigt skede om den ”planerade” nybörjar 

vård- utbildningen för personalen inom vården så att information ska kunna 

komma ut i god tid. Även personalen som arbetar i demens boende ska ses över 

och få information och möjlighet att gå kursen.  

 

  


