
 

 
 

Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

info@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 
Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Dan Anderssons gata 1 
771 31 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-866 87 
Bankgiro 

467-5088 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Integrationsförvaltning  

 

Sanna Seppänen  

Samordnare Finsk förvaltningsområde 

Koordinaatori Suomen kielen hallintoalue 

0240-860 30 

sanna.seppanen@ludvika.se 

 

MINNESANTECKNINGAR 

Muistinpanot 

Sida 

1(3) 
 

MINNESANTECKNINGAR 

 

Sida 

1(3) 

Datum 

2019-03-26 

 

      

 

 

 

 

   

 Stora Rådsmöte för finska förvaltningsområdet 

 

Tisdag 26/3 2019  

kl 17.00 – 19.00 

Stadshuset Ludvika, sessionssalen 

 

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar, beslutades att alla 

kan läsa dem senare, då det var så många att gå igenom.  

 

Samordnaren berättar att FFO har fått statsmedel från Länsstyrelsen Stockholm 

660.000kr för år 2019. Verksamhetsbudget och verksamhetsplanering för år 

2019 är klar och ska nu verkställas med Vård-och omsorgsförvaltning, 

Samhällsbyggnadsförvaltning, Social- och utbildningsförvaltning, 

Kommunstyrelsens förvaltning.  

 

-Två filmer planeras att visas vid Star Bio i Ludvika under våren och två i höst. 

Till våren, Olavi Virta – En känd musiker som levde i Finland i början av 1900- 

talet och Hevy- Musik drama. Det finns möjlighet att hyra in filmer genom 

Finska institutet till förmånliga priser, 1645 kr / per visning för 150 personer, 

därefter 10kr/besökare. 

-Planering finns att starta en nybörjar finskakurs i höst för personalen inom 

Vård- och omsorgs.  

-Bok cirkelplaneras att startas i biblioteket i Ludvika till hösten, och i och med 

det bjuda in en finsk författare genom Finska institutet.  

-Samverkans diskussioner med Smedjebackens kommun och Finska 

förvaltningsområdet har startats tex att ordna aktiviteter tillsammans 

exempelvis, Finlands självständighetsdag och Sverigefinnarnas dag!  
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Region Dalarna, Projektet inom ramen för stärkta bibliotek är igång med en 

anställd projektledare som heter Anneli Hårdén. Hon sitter på biblioteket i 

Älvdalen, men arbetar även i Smedjebacken och Malung Sälens bibliotek.  

De börjar med samiskt tema och senare finskt tema, tanken är att projektet 

även ska kunna komma andra kommuner till del. Samiska temaväskan är klar. 

Respektive bibliotek katalogiserar väska, för utlån till lärare i grundskolan via 

bibliotekens egna kontaktnät. I väskan finns litteratur och material, samt 

lärarhandledning för grundskolans tidigare år samt grundskolans senare år. 

 

Mohammed Alkazhami Integrationschef.   

Berättar att Finska förvaltningsområdet har flyttats till Integrationsenheten från 

1 januari 2019. Sanna Seppänen samordnares lön på 60% kommer från Finska 

förvaltningsområdet och resterande 40% av hennes lön kommer från 

Integrationen. Hon arbetar även med Ludvika Modellen, ”Trappan”, två dagar i 

veckan i Brunnsvik. Mohammed berättar att 1 april 2019 beslutade 

Kommunstyrelsen att Minoritets språk ska flyttas upp från ”övrig” punkt till att 

få en egen punkt i mötesagendan. Klubbades i Fullmäktige 1 april.  

 

Anders Hellstrand ( m ) Är ny medlem i Finska Rådet och är intresserad av det 

finska språket då hans fru kommer från Finland.  

 

Eva-Lena Carlsson, flerspråkssamordnare / enhetschef SoF 

Kartläggning pågår just nu om hur det ser ut inom förskolan i Ludvika 

kommun angående pedagoger som kan finska och hur behovet ser ut.  

Skolutbytet med Imatra i Finland fortsätter.  

Åsa Bergkvist, Ordförande Vård- och omsorgsförvaltning, kunde inte närvara 

men skicka de med denna information.  

Information om vilka som ingår i finskt förvaltningsråd sedan årsskiftet i och 

med ny mandatperiod. 

Kurs i vårdfinskan genomförs till hösten då läraren kan. Så fort vi har datum 

klara så kommer vi att erbjuda personal att gå. 

Vård och omsorg är intresserade att få veta vad stora rådet har för synpunkter 

på förslagen till budget 2019 som avser insatser till äldre.  

I maj kommer ny förvaltningschef att vara på plats som behöver få en 

information om vad det innebär att vara en kommun som är finskt 

förvaltningsområde.  

 

Finska föreningarna  

Vill att det ska finnas en finsk talande kontaktperson inom vård- och omsorg.  

Att aktiviteter förbättras inom omsorgen, att demensvården förbättras och se 

över hur det ser ut inom hemtjänsten med personal som talar finska och om de 

kan göra sig förstådda.  
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Silja Salimäki skriver ett förslag till vård- och omsorgsnämnden om deras 

önskemål.  

Nästa möte för Stora rådet 

Tisdag 2019-10-01 klockan 17.00 – 19.00  

Stadshuset i Ludvika.  

 

Övrig 

Samordnaren tipsar om Smedjebackens aktiviteter  

30 maj Uusi Teatteri  

22 november Livesändning teater, Arga änkan- Vihainen leski  

Werner Aspensströmsbibliotek 

 

Ordförande / Sekreterare  

Sanna Seppänen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


