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Stora Rådsmötet för nationella minoriteterna 

Stora Rådsmöte 2019 10 01  

Disponent villan  

Grängesberg  

kl 17.00 – 19.00  

 

Det andra mötet för minoritetsgruppen ordnades vid Disponentvillan i 

Grängesberg och var det sista mötet för året. De planerad möten för år 2020 är 

tisdag 24 mars och tisdag 6 oktober kl 17.00 – 19.00, plats meddelas senare. Till 

träffen kom ett tjugotal personer.  

Tanken med att byta miljö från Stadshuset i Ludvika till en mer ”varmare” miljö 

är att det kan ge upphov till mer dialog och kommunikation mellan 

tjänstepersoner, politiker och minoritetspersoner kan förbättras. Träffen startar 

först på svenska och går sedan över till finska efter att de tjänstepersonerna/ 

politiker lämnat mötet.  

 

Samordnaren berättar att nu finns det ett höstprogram för aktiviteter som sker 

inom det finska förvaltningsområdet. Se bofogad fil. Fyra finska filmer visas på 

Bio Star, en måndag kväll och en lördag dag. Även en buss ordnas från 

Borlänge kommun för ett av tillfällen.  

till Seniormässan på folketshus ordnades det en finsk tolk som översatte hela 

föredraget angående benskörhet. Även en finsk tolk är inbokad i 10 december 

för att översätta Demokrati utställningen som pågår nu på biblioteket i Ludvika.  

 

En finsk bokcirkel har startas, ett samverkansprojekt med biblioteket i Ludvika, 

Studieförbundet Vuxenskolan och Irmeli från finska föreningen som är ledaren 

för gruppen. Gruppen ses tisdagar kl 14-16 varanana vecka och ges 8 gånger. 12 

personer medverkar i cirkeln. I anslutning till bokcirkel ordnas det ett 

författarbesök av Sirpa Kähkönen, tisdag 26 november på biblioteket i Ludvika. 

Silja Salimäki är Moderator för kvällen.  

Två representanter skickas till Stockholm lördag 16 november för att besöka 

finsk-svenska bibliotek-och kulturmässan. Silja och Irmeli är de som åker. 

Uppdraget är också att köpa nya finska böcker till biblioteket i Ludvika. Resan 

och böckerna bekostas av FFO.  
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Mångkulturdagen med tema minoritetspolitik ordnas på Folketshus 24/10 från 

kl 08.00 till 16.00.  

Kommunalråd, HåGe Persson öppnar konferensen. Stockholms länsstyrelse 

kommer för att berätta om de lagar vi angående NM, Dalarnas Länsstyrelse har 

workshop och berättar om Agenda 2030 angående NM. Samordnaren i Region 

Dalarna berättar om hur de arbetar med dessa frågor. Samordnarna för finska 

förvaltningsområden i Ludvika Kommun, Borlänge kommun, Smedjebackens 

kommun berättar om sina verksamheter. Gagnefs kommun berättar om hur de 

arbetar för det finska modersmålet i skolan då de har ca 110 finska skolbarn i 

kommunen. Gagnefs kommun är inte finsk förvaltningsområde. Vansbro-

Malung-Smedjebacken berättar om det gemensamma biblioteks projektet som 

pågår nu för NM. Det kommer även att finnas en finsk tolk med under dagen. 

Moderator för dagen är Johan Pellas.  

 

Kunskapsdagen fortsätter sedan kl 16.00 – 17.00 med finska piroger och vidare 

kl 17.00 till 19.00 med prisutdelningar, FN- priset, Integrationspriset och 

Uppmuntranspriset. Och framföranden av artisterna Helena Salo och Jany 

Shella. Moderator för kvällen är Maria Morén, bibliotekschef i Ludvika 

Kommun.  

 

Samverkansprojektet om Finlands självständighetsdag 6 december med 

Smedjebackens kommun, Borlänge kommun och Ludvika kommun är nästan 

klart och snart kan man börja anmäla sig till kvällen. Hannu Mikkonen inviger 

med ett tal, körsång av Borlänge manskör, Jul buffé och dans med Sanna och 

Pekka. Sista dag för anmälan är den 22 november. Anmälan till samordnaren i 

respektive kommun. Affischer kommer att skickas ut snart.  

 

Översättningar sker kontinuerligt till finska genom Tolkförmedlingen i 

Borlänge. Det är många dokument från Vård-och omsorg, några från 

biblioteket och några från kulturen. Översättningarna för vård- och omsorg ska 

sedan göras om till broschyrer.  

Den nya hemsidan är lanserad och även den finska sidan. Ni får gärna gå in och 

tycka till om den.  

 

Arbetsgruppen för FFO har börjat att träffas och även en undergrupp för 

Vård-och omsorg har bildats. Om man vill vara med i en undergrupp, för Vård-

och omsorg, för Social- och utbildning eller för Kultur-och fritid, Biblioteket 

kan man anmäla sig till samordnaren. Irmeli kan eventuellt vara med i Kultur- 

och fritid och Silja Salimäki eventuellt för vård- och omsorg.   

 

Fredag 18 november ges det finsk digalt sänd teater i Smedjebackens kommun. 

Anmäla görs genom Visit Dalarna.  

 

Lotta Daun Messing Områdeschef från Vård-och omsorg och Åsa Bergkvist, 

ordf Vård-och omsorg och ordförande för Finska Rådet berättade om att det 

kommer att startas ett äldre Café verksamhet för den finska minoriteten, 
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aktiviteter kan vara tex att läsa för äldre.  

 

Besök kommer att göras med Biståndshandläggarna och med Silja Salimäki 

representant från Finska Rådet till de finska föreningarna i Ludvika Kommun, 

för att informera om hur de kan ansöka om omvårdnad m.m.  

Under finska självständighetsdagen 6 december kommer sed typisk finsk mat 

att serveras, exakt vilka skolor det blir är oklart men till äldreboende som 

Lingongården, Ängsgården och Milan serveras det finsk mat. Det går bra att 

komma och äta lunch då på Lingongården, ca kostnad 65 kronor per person.  

Vård- och omsorg uppmuntrar även den finska minoriteten besöka Pro, 

pensionärernas riksorganisation. Det går bra att kontakta dem.  

 

Projektet angående vårdfinska utbildningen som ordnades under vinter 2018 – 

2019 har vart lyckat, från detta har man kunna lokalisera vilka medarbetar som 

kan finska och använda dem till att hjälpa till inom vård- och omsorgen.  

 

Mötet uppskattades av 20 tal deltagare, positivt att byta miljö och trevliga 

dialoger skedde med varandra.  

 

Nästa möte för Stora Rådet år 2020 sker,  

tisdag 26 mars kl 17.00 – 19.00 och 6 oktober kl 17.00 – 19.00  

plats meddelas senare.  

 

Ordförare och sekreterare  

Sanna Seppänen 

 

 

 

  

 


