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för det finska språket  
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Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
 
Plats och tid Folketshus, Lill Orren Ludvika, kl. 13.30 - 15.30  

Beslutande ledamöter 

 
Åsa Bergkvist (S)  

Susanne Andersson ( S)  

Anders Hellstrand ( M )  

 

 

  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sanna Seppänen Samordnare 

Finskförvaltningsområde KSF 

Eva- Lena Carlsson Flerspråkssamordnare/ 

enhetschef SoF 

Göran Gullbro Kultur-och ungdomschef SBF 

Lotta Daun Messing Områdeschef VoF 

Kirsi Pietarinen Österberg Controller KSF 

 

Övriga 

Hannu Mikkonen  

representant Finska föreningarna 

Silja Salimäki ( ers ) 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 - 6 

 Sanna Seppänen  

 Ordförande   

 Åsa Bergqvist   

 Justerande   

 Anders Helström   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-28 Paragrafer § 1 - 6 

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 2019/196 

Val av justerare 

Beslut 

Anders Hellstrand valdes som justerare  

Beskrivning av ärendet 

En justerare välj från rådet att justera mötesanteckningarna. 
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§ 2 Dnr 2019/196 

Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 

Controller meddelar att ekonomin ser bra ut hittills för året. Vi har ett plus på 

44.000 kr fram till april månad.  

 

Efter den årliga maj konferensen i Stockholms Länsstyrelse berättar 

samordnaren att Finska förvaltningsområdet i Ludvika kommun får varje år 

660.000 kr i statligamedel.  
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§ 3 Dnr 2019/196 

Rapport från arbetsgrupperna 

Beskrivning av ärendet 

 

Samordnaren berättar att en arbetsgrupp för Finska förvaltningsområde har 

bildas med tjänstemän från Finska Rådet. Med syfte om att planera, budgetera 

verksamheten strategiskt årligen och gäller till och med denna mandatperiod. 

Samt se över behoven för Nationella Minoriteten i Ludvika kommun och följa 

lagkraven på bästa sätt.   

Förtydligande även över, vem gör vad, vem betalar, vem arrangera och vem 

ansvarar. Återkommande träffar planeras in var tredje vecka.  

 

I arbetsgruppen ingår;   

Sanna Seppänen Samordnare Finska förvaltningsområdet KSF 

Lotta Daun Messing Områdeschef vård-och omsorgsförvaltningen VoF  

Göran Gullbro Kultur-och ungdomschef Samhällsbyggnadsförvaltningen KoS 

Eva-Lena Carlsson Flerspråkssamordnare social-och utbildningsförvaltningen 

SoU  

 

En träff med under gruppen för VoF har också skett angående Vårdfinska 

utbildningen. Tanken är att det ska bildas under gruppen även för 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och för Social- och utbildningsförvaltningen.  

 

Samordnaren skriver en kortfattad sammanställning framöver om hur arbetet 

fortskrider i arbetsgruppen till Finska rådet, även en årlig mötesagenda skapas.  
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§ 4 Dnr 2019/196 

Aktuellt från förvaltningarna 

Beskrivning av ärendet 

 

Kommunstyrelsen förvaltning  

 

En träff med Biståndshandläggare har skett för att informera om vad som gäller 

enligt de nya lagkraven för vård- och omsorg.  

 

Sanna Seppänen och Mohammed Alkazhami har varit på den årliga 

konferensen i Stockholms Länsstyrelsen som gavs i två dagar. Hela konferensen 

kunde följas genom webben live men finns även att ses i efterhand genom  

https://www.minoritet.se/5316 

 

Dag ett innehöll flera föredragshållare,  

Sametinget Marie Louise Allas och Malin Andersson Junkka som ansvar över 

hemsidan minoritet.se 

Länsstyrelsen, Karina Uddén avd chef och Katarina Papowic  

Berättar bland annat om en verktygslåda ”metodstöd” som är under utveckling. 

Detta för att hjälpa och underlätta kommuner och landsting med arbetet om 

nationella minoriteter. En arbetsgrupp kommer att tillsättas under hösten för att 

diskuterar dessa frågor. Även en lista finns att få tillgång till med 

föredragshållare.  

Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL) Christine Feuk 

om arbetet kring Mål och riktlinjer.  

Skolverket, Helena Lundgren arbetet inom minoritetspolitiken.  

Socialstyrelsen, Ingrid Ström arbetet inom minoritetspolitiken.  

Barnombudsmannen ( BO ) Kenneth Ljung- Unga Direkt, en metod för att 

lyssna på barn och unga.  

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister gav ett kort tal och  

Erik Adell Hellström från Kulturdepartementet gav aktuellinfo från regeringen.  

 

Dag två innehöll utbildning om de nya lagarna och samtal/ diskussion om hur 

kommuner arbetar med dessa frågor.  

 

https://www.minoritet.se/5316
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Samordnaren har hyrt in två finska filmer och som visas på Star Bio i Ludvika, 

även en finsk författare Sirpa Kähkönen är inbokad till hösten, bekostas av 

FFO, cirka kostnad 4.000 kr – 6.000 kr. Kostnaden subventioneras av Finska 

Institutet. Tanken är att starta en finsk Bok cirkel i höst med finska föreningen, 

biblioteket i Ludvika och med Studieförbundet Vuxenskolan. Möte sker i juni 

med berörda.  

Även samverkansmöte sker med finska förvaltningsområdena i Borlänge 

kommun och med Smedjebackens kommun angående Finska nationaldagen 

och sverigefinnarnas dag.  

Samordnaren är inbjuden av Riksteatern att åka till Helsingfors i augusti för att 

se över vilka teaterstycken som ska köpas in till Finska teaterslingan.  Resan 

bekostas av FFO, resterande utlägg som boende, mat, teaterbiljetter bekostar 

Riksteatern.  

 

Vård-och omsorgsförvaltningen  

Lotta Daun Messing berättar att diskussioner om att starta en till Vårdfinska 

utbildning igen kommer inte att köras i gång. Det är bättre att vi använder de 

personer som har gått finskutbildning tidigare och titta över hur vi kan 

implementera personalen till verksamheten där det behövs.  Som ex till 

Hemtjänsten.  

 

Önskvärt också om det finns rutiner för hur vi ska arbeta med dessa frågor. 

Åsa Bergkvist tycker att om befintlig personal arbetar med att skapa aktiviteter 

för brukarna på finska bör merkostnaden för personal tas från finska 

förvaltningsområdet.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Göran Gullbro berättar om Demokrati utställningen 100år, som ordnas i höst 

på Folkets hus i Konsthallen där den kommer att översättas till finska.  

Frågan om något kommer att ske på finska under Dan Andersson veckan är 

oklart.  
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Social-och utbildningsförvaltningen 

Eva- Lena Carlsson berättar att modersmålsundervisning fortsätter på finska, 

Imatra projektet fortsätter och ses över för hur den kan utvecklas, eventuellt 

med Kulturskolan. Det finns en finsktalande förskoleavdelning i kommunen. 

 

Finska föreningarna  

Silja berättar om deras ärende som är inskickad till Nämnden för Vård- och 

omsorg Ludvika 190331 angående att det önskas en finsktalande person till 

äldreboenden. 

Åsa Bergkvist undrar om de är nöjda med ett muntligt svar på deras yttring, och 

den godkändes.  
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§ 5 Dnr 2019/196 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet 

Åsa Bergkvist undrar vad som sker med Vänorten, Imatra ? Ärendet har inget 

att göra med Finska förvaltningsområdet men eftersom samordnaren, Seppo 

Timonen och Lotta Wedman var till Imatra förra året och fick i uppdrag att 

bjuda dem inofficiellt till Ludvikas 100 års jubileumsår.  

 

Göran Gullbro fick i uppdrag att kolla upp vad som sker.  

 

Skolverket bjuder in till utbildning; 

De fem nationella maroniterna i ett skolperspektiv – med fokus på romer. 

Tisdag 24 september, torsdag 17 oktober och torsdag 14 november för Lärare 

och övrig skolpersonal. Plats, Södertörns högskola Huddinge kommun. 

Syftet är att ge lärare och annan skolpersonal övergripande kunskap om de 

nationella minoriteterna. Utbildningen pågår i tredagar och är kostnadsfri.  
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§ 6 Dnr 2019/196 

Kommande möten 

 

Beskrivning av ärendet 

Finska Rådet,  

Måndag 9/9 kl 13.30 – 15.30 är ändrad till  

Måndag 16/9 kl 14.30 – 16.30 ( observera nya tiden)  

Tisdag 29/10 kl 14.30 – 16.30 ( observera nya tiden) 

 

Stora Rådet, 

Tisdag 1/10 kl 17.00 – 19.00  

 

  

 

 

 


