
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Råd finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 
Plats och tid Lilla Orren, Folketshus Ludvika, kl. 14.30 – 16.30  

Beslutande ledamöter 

 
Se närvarolistan sidan 2 

Ej beslutande ersättare Se närvarolistan sidan 2 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Se närvarolistan sidan 2 
Övriga 

Se närvarolistan sidan 2 

Justeringens plats och tid 2019     klockan 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 – §8 

 Sanna Seppänen  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist   

 Justerande Thomas Nordström  

    

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-09-16 Paragrafer § 1 – §8 

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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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S)  

Thomas Nordström (S) 

Anders Hellstrand (M) 

 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sanna Seppänen samordnare Finsk förvaltningsområde KSF 

Mohammed Alkazhami verksamhetschef Integration KSF 

Kirsi Pietarinen Österberg controller KSF 

Lotta Daun Messing områdeschef VoF 

Göran Gullbro kultur-och ungdomschef  SBF 

 

 Övriga  

Hannu Mikkonen  

Silja Salimäki ( ers )  
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Ärendelista 
§ 1 Dnr 2019/196 

Val av justerare .............................................................................................. 4 

Dagordning godkänns ................................................................................... 5 

Genomgång av föregående protokoll / minnesanteckningar ..................... 6 

§ 2 Dnr 2019/196 

Ekonomi ......................................................................................................... 7 

§ 3 Dnr 2019/ 196 

Handlingsplaner och Riktlinjer ...................................................................... 8 

§ 4 Dnr 2019/196 

Aktuellt från arbetsgrupperna ....................................................................... 9 

§ 5 Dnr 2019/196 

Rapport från förvaltningarna ...................................................................... 10 

§ 6 Dnr 2019/196 

Nästa möte................................................................................................... 12 
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§ 1 Dnr 2019/196 

Val av justerare  

Beslut 

Tomas Nordström väljs som justerare.  

Beskrivning av ärendet 

Thomas Nordström väljs som justerare för mötesprotokoll.  
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Dagordning godkänns 

Beskrivning av ärendet 

 

Rådet godkänner dagordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Råd Finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Genomgång av föregående protokoll / 

minnesanteckningar 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande går igenom föregående sammanträdes protokoll. Rådet godkänner 

genomgången av mötesprotollen.  
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§ 2 Dnr 2019/196 

Ekonomi 

Beslut 

Finska Rådet beslutar att inte ansöka om att överföra stadmedel till 2020.  

Rådet beslutar också att alla stadsmedel ska förbrukas innan 2019 12 31. 

Rådet beslutar att skicka representanter en från finska föreningarna och en från 

Biblioteket till Stockholm att besöka, Svenskfinska kulturmässan 16 november 

och köpa in nya finska böcker. Även deras kostnader bekostas av Finska Rådet.  

Rådet beslutar att kostnader för politiker och representanter ska bekostas från 

Finska Rådet.  

Beskrivning av ärendet 

Information har kommit från Länsstyrelsen Stockholm om att vi kan ansöka 

om överföring av stadsmedel gällande extra planerad verksamhet för nästa år.  

 

Controller meddelar att finska förvaltningsområdet inte har förbrukat tillräckligt 

med stadsmedel till dagens datum 2019 09 16.  

140.000 kr finns över att göra verksamhet för innan årsskiftet.  

16 november är det Svenskfinska kulturmässan i Stockholm och det är önskvärt 

om vi kan skicka representanter att besöka mässan och köpa in nya finska 

samtidsböcker.  

 

Diskussioner uppkom även om arvoden för politiker och för representanterna 

ska bekostas ifrån finska förvaltningsområdet.  

 

Förvaltningarna ska se över om de har ökade kostnader i verksamheten som 

har med det finska förvaltningsområdet att göra.  

 

_______________ 

Akten 

Finska Rådet  
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§ 3 Dnr 2019/ 196  

Handlingsplaner och Riktlinjer 

Beslut 

Samordnaren får i uppdrag att skriva en tjänsteskrivelse om upphävande av 

riktlinjerna ärende Diarnr 2017/164  

Samordnaren får i uppdrag att skriva ett remissvar gällande de nya Riktlinjerna 

Diarnr 2018/331.  

 

Beskrivning av ärendet 

 

Det finns en gällande riktlinje som rådet inte arbetar efter Diarnr 2017/164, 

dokument riktlinjer. Beslutad av KS. 2017-04-11.  

 

De nya Riktlinjerna för Finska förvaltningsområdet 2019 – 2022 Diarnr 

2018/331 har gått ut i remiss till förvaltningarna och kommunens helägda 

bolag. Påminnelser har skickats ut och svar har kommit från Vård-och 

omsorgsnämnden, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Social-och 

utbildningsnämnd, Samhällsbyggnadsnämnd, Kultur-och fritidsnämnd och Vb 

Kraft.  

 

_______________ 

Akten  

Samordnaren  

Finska Rådet  
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§ 4 Dnr 2019/196 

Aktuellt från arbetsgrupperna 

 

Tanken är att vi ska tillsammans komma fram till vad vi ska satsa på inom 

förvaltningarna. En ekonomisk planering och en verksamhetsplanering har vi 

börjat att titta på. Arbetsgruppens vision är att ses minst en gång i månaden, 

dock har vi inte kunna uppnå detta än. 

En underarbetsgrupp för Vård- och omsorg har bildats och ett möte har skett, 

visionen är att även undergrupper ska bildas under Kultur-och fritid och under 

Social-och utbildning.  
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§ 5 Dnr 2019/196 

Rapport från förvaltningarna 

 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Översättningar från svenska till finska sker kontinuerligt av dokumenten inom 
omsorgen.  
Vi ska kartlägga hur många finsktalande personal vi har bland vår personal.  
Skapa en rutin för biståndshandläggarna hur de ska informera dem de möter 
som är i behov av information om deras rättigheter.  
Torild Ibsen på anhörigstöd och Silja Salimäki och biståndshandläggare ska 
också besöka olika ”grupper” i höst för att informera.  
En Café verksamhet planeras för framtiden med finskt kulturella inslag inom 
omsorgsverksamhet.  
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

Berättar om Demokratiutställningen som Sveriges riksdag anordnar i år som 

enbart kommer att visas hos oss i Ludvika i Dalarna. Vernissage på biblioteket 

5 oktober och slutar 31 december. Delar av informationen om utställningen 

kommer att översättas till finska. Även en guidad tur på finska kommer att 

ordnas. 

Kultursekreteraren Anna Silfverin har flyttas från Kultur-och fritid till 

Biblioteket vilket gör att det är bara Susanne Eriksson, Kultursekreterare som 

arbetar med kulturfrågor i kommunen. I och med detta har även Dan 

Andersson veckan flyttas över till biblioteket.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

Ludvika kommuns hemsida har lanserats och även den finska hemsidan är 

publicerad. Samordnaren har haft möten och samtal med förvaltningarna om 

finska hemsidan. En del information har kommit in från förvaltningarna, men 

all information finns inte ute än. Den information som har kommer in ska även 

översättas till finska och sker löpandes.  

 

En höst programmet för FFO har skapats, där vi presenterar verksamhet inom 

Finska förvaltningsområdet. Tex de finska filmer som är bokade inför hösten, 

Seniormässan, den första finska bokcirkeln, finsk författare besök i november, 
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Finska självständighetsdagen 6 december. 

 

Mångkulturdagen med tema, minoritetspolitik är klart. En Kunskapsdag för 

länets politiker och tjänstemän. Sker torsdag 24/10 på Folketshus. Programmet 

finns även på finska och en finsk tolk finns med under dagen. Stockholms 

länsstyrelse kommer att medverka och berätta om de lagkrav vi har som är en 

minoritets kommun även Länsstyrelsen Dalarna ger en workshop inom ämnet. 

Sista dag för anmälan är 15 oktober.  

 

Mångkulturdagen fortsätter till kvällen med prisutdelningar och uppträdande av 

finska sångerskan Helena Salo och av Romska sångaren Jany Schella.  

Samverkans arrangemang fortsätter med Smedjebackens kommun och med 

Borlänge kommun gällande festligheterna för Finlands självständighetsdag, som 

arrangeras i Ludvika folketshus i år, fredag 6 december.  

 

 



 

Råd Finskt förvaltningsområde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2019/196 

Nästa möte  

Beskrivning av ärendet 

Det fjärde mötet för Finska Rådet 2019.  

Datum; Tisdag 29/10  

klockan; 14.30 – 16.30 

Plats; Marnäsliden våning 2.  

 

Stora Råds möten för år 2020  

Datum; Tisdag 24 mars, Tisdag 6 oktober  

Klockan; 17.00 – 19.00 

Plats, meddelas senare.  

 


