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Anteckningar från styrgruppsmöte, Finskt förvaltningsområde 

 

Plats Grangärde, Ludvika stadshus 

Datum 2016-03-03 

Deltagare 

 

 

Jonas Axelsson, kanslichef, Stöd- och styrningsförvaltning 
Kyllikki Hallberg, sverigefinsk representant 

Suvi Hänninen, projektledare för finskt förvaltningsområde 

Cecilia Lantz, områdeschef, vård- och omsorgsförvaltningen 

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande 

 
Ordförande: Leif Pettersson 

Sekreterare: Suvi Hänninen 

 

 

Projektrapport. Suvi har skrivit en projektrapport om arbetet med det finska 

förvaltningsområdet. Den ska nu skickas som information till kommunstyrelsen, 

publiceras på hemsidan samt översättas på finska.   

 

Äldreomsorg.  

Det talades om att erbjuda en fortsättningskurs för de som deltog på språkkusen 

i vårdfinska. Enligt en kursutvärdering var majoriteten av deltagarna mycket 

nöjda och alla kunde tänka sig rekommendera kursen till en kollega. Även 

Språkrådet kan tänka sig att komma tillbaka till Ludvika. Det återstår att se hur 

mycket det blir kvar av de öronmärkta pengarna som kommunen fick föra över 

till 2016 – finns det pengar kvar kan vi boka en fortsättningskurs till tidig höst. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ger grönt ljus för Lina Lundins 

dansföreställning + rörelseverkstad ”Kärleken till tangon och karaoken”, Suvi 

bokar.  

 

Cecilia berättar att förvaltningen kommer att göra en genomsyn av 

äldreomsorgen, efter vilket man kan börja tala om en mer organiserad 

äldreomsorg på finska. I dagsläget har man lyckats lösa behovet av finskspråkig 
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äldreomsorg på ad hoc – basis, genom att skicka finsktalande personal där 

behovet finns. 

 

Enhetscheferna är eniga om att det bör finnas någon som tar ”hand” om den 

finsktalande personalen så att de inte glöms bort. Det kan handla om 

utbildningstillfällen, fortsättning på finskakursen eller möjligheter för 

finsktalande aktiviteter osv. Ett alternativ är att t.ex. låta den finsktalande 

vårdpersonalen assistera biståndshandläggarna då dessa inte talar finska, alt. agera 

som finsktalande kontaktpersoner inom förvaltningen. Att hålla kontakt med 

vårdpersonalen per mail kan vara problematiskt, men t.ex. kan all 

hemtjänstpersonal nås på sina jobbmobil.  

 

Språkpaketet + bokpaket. Suvi berättade om att hon beställt 100 st. Språkpaket 

till kommunen. Dessa ska delas ut via BVC, förskolor, evenemang etc. 

Språkpaketet innehåller även en blankett för beställning av barnböcker på finska, 

som administreras av kommunen (max 3 böcker per familj). Paketen som delas 

ut via BVC innehåller även en haklapp med texten ”Syötä minulle suomea” (Mata 

mig finska) och en liten tvåspråkig bilderbok. 

 

Kommande aktiviteter.  

Lite över en tredjedel av platserna till Två kvinnor och havet- föreställningen den 

19e april är redan sålda.   

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har haft preliminära diskussioner om att visa 

finska filmer i samarbete med Björns bio. Här kan förvaltningsområdet bidra med 

filmhyran (1500kr per film) när filmerna beställs via Finlandsinstitutet. Man kan 

även börja med t.ex. 3 filmer för att se vilken mottagning de får.  

 

Veli Tuomela, en språkforskare kommer och föreläser till förskolepersonalen den 

28e april.  

 

Samordnartjänsten. Tjänsten utredare/samordnare för finskt förvaltnings-

område är nu utannonserad. Det har redan kommit några förfrågningar och 

ansökningar till tjänsten. Sista ansökningsdatum den 15e mars. Förhoppningsvis 

hinner personen träffa Suvi och gå igenom de viktigaste delarna innan hon slutar. 

Oavsett så planerar Suvi att göra det enkelt för efterträdaren att fortsätta där 

arbetet slutade.   

 

Styrgruppens framtid. Suvi håller på att ta fram en tjänsteskrivelse för 

kommunstyrelsen, så att de kan utse en kommitté bestående av en förtroendevald 

och en tjänsteman från vård- och omsorgsförvaltningen, social- och 

utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen, samt en 

sverigefinsk representant, som dock utses av det sverigefinska samrådet.  

 

Handlingsplan. Suvi har skrivit ett utkast till en ny handlingsplan som nästa 

samordnare och styrgrupp får ta ställning till samt godkänna.  
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Information. Suvi fick med en kort berättelse om förvaltningsområdesarbetet 

till årsredovisningen.   

 

 

Mötet avslutades 15.00. Alla tackar för ett gott och produktivt samarbete. 

  

Minnesanteckningar förda av Suvi Hänninen, projektledare för finskt 

förvaltningsområde 


