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Samråd 

Finskt förvaltningsområde 

Datum 2022-03-17 

Tid 17.00 -19.00 

Plats Festsalen, Folkets hus, Ludvika 

Deltagare Åsa Bergkvist, (S) Ordförande, Kommunstyrelsen 

Susanne Andersson, (S) Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Marie Pettersson, samordnare, kommunstyrelsens förvaltning 

Maria Morén, Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 

Jonny Isacsson, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Eva-Lena Carlsson, Social- och utbildningsförvaltningen 

Mirijam Liljekvist, Vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

 

Minoriteten 8 st deltog. 

 

 

Fånvarande Torbjörn Tomtlund, (M) Vård och omsorgsnämnden 

Thomas Nordström, Social- och utbildningsnämnden 

 

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Ordförande öppnade mötet. Med på mötet idag har vi tolk från Borlänge 

tolkförmedlingen. Ordförande gick igenom tidigare minnesanteckningar från 28 

oktober 2021. Minnesanteckningarna godkändes utan ändringar.  

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen godkännes utan ändringar.  

3. Verksamhet 2021 

Presentation av genomförd verksamhet och användande av statsbidraget 2021. 

- Kommunstyrelsen 

Samordnaren redogjorde för fördelningen mellan nämnderna 2021 och hur 

mycket som fanns kvar vid årets slut. En redovisning vad kommunstyrelsen har 

gjort för pengarna 2021.  
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- Vård- och omsorgsnämnden 

Jonny Isaksson redogjorde för verksamhet 2021, där översättningar av 

annonser har gjorts och finska vård och omsorgsböcker delades ut till 

personalen. Musikunderhållning på finska var ute på äldreboenden och 

underhöll. Den uppsökande verksamheten började planeras. Finsk lunch på 

äldreboenden på högtidsdagarna.  

- Social- och utbildningsnämnden 

Eva-Lena Carlsson redovisade för arbetet med modersmålsundervisning och 

arbetet med tjänsteskrivelser.   

- Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Maria Morén talade om radioprogrammet som togs fram om Dan Andersson. 

Filmen ’resa i finnmarken’ är inte färdigställd men kommer att visas under 

2022. Finskspråkig litteratur har köpts in. Barnteater och teater samt filmer har 

inte genomförts under året.  

4. Verksamhet 2022 

Presentation av planerad verksamhet och fördelning av statsbidraget 2022. 

- Kommunstyrelsen 

Samordnaren redogjorde för de verksamheter som genomförs, samråd och 

firande av högtidsdagarna. Det redogjordes även för fördelningen av 

statsbidraget mellan nämnderna 2022.   

- Vård- och omsorgsnämnden 

Vård och omsorg kommer att anordna finsk mat på boenden och i skolan. 

Översätta information och annonser och har uppsökande verksamhet där finsk 

kultur och språk uppmärksammas för vård- och omsorgstagare.   

- Social- och utbildningsnämnden 

Modersmålsundervisningen kommer att genomföras så som under 2021.  

- Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Författarbesök på finska. Barnteater genomfördes i februari. Teater ’Nokia’ 

planerades till januari, men ställdes in då inga köpte biljett. Teatrar kommer att 

anordnas under hela året. Bokcirkel sker under våren. Finnmarken 400år sker i 

maj, och då visas filmen ’resa i finnmarken’ på biblioteket. Under hösten kan 

eventuellt en fysisk bussresa i finnmarken ske. Finsk litteratur köps in. 

Utställningar och biofilmer kommer att visas under året för alla åldrar. 

Kulturcafé kan komma att ske i kyrkans cafélokal i centrala Ludvika med olika 

inslag av finsk kultur. Detta är under planering tillsammans med Hannu från 

Lillkyrkan. Finnmarken 400 år firas från 24 maj, detta evenemang anordnas av 

Ludvika kommun tillsammans med föreningar och finansieras inte av 

statsbidraget.   
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5. Kommande samråd 2022 

Nästa samråd för finskt förvaltningsområde sker 22 september, klockan 17.00 – 

19.00 i Festsalen, Folkets hus, Ludvika. Ordförande ber alla att fundera kring 

vilken verksamhet som skall förbättras eller ske under 2023. Vilken verksamhet 

kan ske mot de olika åldersgrupperna?  

6. Övriga frågor 

Frågor från minoriteten: minoriteten undrade om det kunde anordnas sång för 

allmänheten och inte bara för äldreboenden. Maria Morén tar med det i sina 

tankar för framtiden.  

Minoriteten frågade varför tjänstemannagruppen inte består av finsktalande. 

Ordförande svarade att finsktalande tjänstemän i den konstellationen inte 

behövs eftersom tjänstemannagruppen har en ren administrativ funktion. 

Hannu, från minoriteten, frågade om utbildningen i vårdfinska kommer ske 

igen. Ordförande gav svaret att det var så få som deltog på utbildningen den 

gång det gavs, och att det i nutid inte finns någon planering att anordna den 

igen. Minoriteten undrade om även svenskspråkig personal kan få möjlighet att 

lära sig enkel finska på arbetstid för att underlätta för boende och personal. 

Minoriteten önskar att annonserna för kulturen översätts till finska och 

annonseras i Väsmanrunt eller Annonsbladet. Väsmanrunt är att föredra då det 

kommer ut i hela kommunen.  

Ordförande talade om att den 24 februari, Sverigefinnarnas dag var lyckad. 

Ordförande berättade även om regiondalarnas samråd, som hålls digital den 4 

april, minoriteten uppmanas att delta. Eventuellt kommer Smedjebacken att 

anordna en fysisk plats att träffas på och delta på detta i grupp. Samordnaren 

kollar upp detta med Smedjebacken och återkommer till minoriteten om 

information.  

Minoriteten önskade att Degerman hade talat på finska, dock är sverigefinska 

dagen för samtliga som har finskt ursprung oavsett språkkunskap eller 

språktillhörighet.  

Ordförande talade om vikten att tala med de som har minne från krigstiden om 

rådande situation kring kriget i Ukraina med Ryssland och de minnen och oro 

det kan medföra. 

 

 

Underskrift 

Sekreterare Ordförande 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Marie Pettersson Åsa Bergkvist 

 


