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Anteckningar från styrgruppsmöte, Finskt förvaltningsområde 

 

Plats Säfsen, Ludvika stadshus 

Datum 2016-01-28 

Deltagare 

 

 

Jonas Axelsson, kanslichef, Stöd- och styrningsförvaltning 
Hannu Mikkonen, ersättare för Kyllikki Hallberg, sverigefinsk 

representant 

Suvi Hänninen, projektledare för finskt förvaltningsområde 

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande 

 
Ordförande: Leif Pettersson 

Sekreterare: Suvi Hänninen 

 

 

Lägesrapport. Suvi har skrivit en lägesrapport om hur projektet fortskridit sedan 

april 2015. Som det även går att läsa i lägesrapporten, utvecklas och verkställs 

merparten av förvaltningsområdesarbetet av projektledaren, ofta på grund av 

nedprioritering av frågan hos förvaltningarna. Av förekommen anledning 

diskuterade styrgruppen om olika möjligheter och verktyg för att förstärka den 

sverigefinska minoritetens rättigheter på förvaltningsnivå.  

 

Årsredovisning. Ett sätt att synliggöra och integrera minoritetslagen till den 

ordinarie verksamheten är att lyfta upp den i kommunens årsredovisning, i likhet 

med miljö- och folkhälsofrågor. Suvi undersöker om det finns en möjlighet att få 

med en kort verksamhetsberättelse om det gångna året till Årsredovisning 2015.   

 

Enkät till förvaltningarna. Suvi berättade om en kort enkät hon skickat till de 

olika förvaltningarna. Syftet med enkäten är att 1) engagera förvaltningarna i 

förvaltningsområdesarbetet, 2) skapa både en förvaltningsspecifik och en 

övergripande bild på hur kommunen följer minoritetslagen, samt 3) samla på 

arbetsmaterial för att kunna bilda en uppfattning om den långsiktiga utvecklingen 

av den sverigefinska minoritetens rättigheter i Ludvika kommun, förutsatt att 
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enkäten skickas ut varje eller vartannat år. Sista datum att svara på enkäten är den 

31/1, än så länge har hälften av förvaltningarna svarat på enkäten.  

 

Finskspråkig personal. Det talades även om vikten av att satsa på finsktalande 

personal i kommunen, och aktivera dessa i verksamhetsplaneringen på respektive 

förvaltning. Det är viktigt att hitta personer på de olika förvaltningarna som kan 

integrera minoritetsperspektivet i den dagliga verksamheten. Det anordnas både 

en språkkurs i vårdfinska och en konversationskurs i finska i februari, genom 

vilka vi hoppas kunna identifiera kommunanställda som vill använda finska i sitt 

arbete, men även utveckla verksamheten för att bättre uppfylla minoritetslagen.  

 

Handlingsplan. Styrgruppen bestämde att handlingsplanen för 2017 ska vara 

färdig redan under våren 2016 så att förvaltningarna har god tid på sig att ta 

hänsyn till våra åtgärder och aktiviteter i sin egen verksamhetsplanering. 

 

Samordnartjänsten. Samordnarrollen kommer efter den 1a april att kombineras 

med en utredartjänst (50/50 %). Tjänsten kommer att annonseras ut under nästa 

vecka.  

 

Styrgruppens utformning. Styrgruppen diskuterade om att skicka en 

tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen gällande utformning av en permanent 

styrgrupp till finskt förvaltningsområde efter projektperiodens slut. Politikerna 

kan utse medlemmar till styrgruppen, baserad på en kravbild. Suvi undersöker 

hur andra förvaltningskommunerna har gått tillväga vid upprättandet av en 

permanent styrgrupp. 

 

Projektrapport. Suvi skriver en projektrapport om året som gått, deadline den 

29/2.  

 

Kommande aktiviteter. Studiecirkeln ”Träna din finska” startar den 2e februari, 

18 anmälda. Sverigefinländarnas dag den 24/2 på Folkets Hus. Föreläsning (på 

finska), tilltugg och filmvisning (finsk film, textas på svenska). 17:30 och framåt. 

 

Information. Stor reklam i gårdagens Väsman Runt (27/1) med info om 

förvaltningsområdet + info om mottagningen på biblioteket.  

 

Ekonomi. Trots påminnelser, fick vi aldrig in alla fakturor vi hade reserverat 

pengar för. Detta innebär att vi gick 10 992 kronor plus, belopp som kommer att 

dras av från årets statsbidrag. 

Vår ansökan om överföring av 132 200 kronor till 2016 har godkänts av 

Länsstyrelsen för Stockholms län. Beloppet kommer att användas på språkkursen 

för vårdpersonalen den 2.-3 februari. Kursen kommer att anordnas av 

Språkrådet, 14 anmälda. 
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Övrigt. Suvi frågade om deltagararvodet till Kyllikki, inget besked. Får tas hand 

om då det inte anses finnas några hinder för utbetalning enligt rådande regelverk. 

 

Mötet avslutades 14.20. Nästa styrgruppsmöte 3e mars, kl. 13.15 -15.15.  

  

Minnesanteckningar förda av Suvi Hänninen, projektledare för finskt 

förvaltningsområde 


