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Kommunledningsförvaltningen
Administration
Administrativ chef

Monica Carlström

Verksamhetsberättelse 2018 finskt förvaltningsområde
1. Inledning
Motala är sedan 2013-02-15 finskt förvaltningsområde.
Ett årligt statsbidrag utgår för de merkostnader som insatserna inom det finska
förvaltningsområdet medför. Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att följa upp hur
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillämpas av
förvaltningskommunerna och hur statsbidraget används.
2. Organisation
Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen ansvarar för arbetet med det finska
förvaltningsområdet.
Arbetet utförs av två informatörer; Sari Johansson som har sin anställning inom
äldreomsorgen, och Suvi Sivula som arbetar i kommunens reception. Båda har del av
sin tjänst riktad mot det finska förvaltningsområdet. Sari har haft ansvar för kontakter
med sverigefinnarna och kärngruppens träffar. Suvi har ansvaret för kommunens
information på hemsidan samt vissa översättningar.
Arbetet samordnas i ett kommuninternt nätverk med representanter för
kommunledningsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. En
politisk styrgrupp med representanter för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och
socialnämnden ansvarar för samrådet med minoritetsgruppen.
Administrativa chefen på kommunledningsförvaltningen ansvarar för
bidragshanteringen och möten med nätverksgruppen och den politiska styrgruppen.

3. Genomförda aktiviteter
a.

Hemsida på finska
Hemsidan på finska har uppdaterats fortlöpande under året.
Bildningsförvaltningens informatör var behjälplig i arbetet med nyheter och
förändringar i texterna under våren därefter har Suvi tagit hela ansvaret.

b.

Vattengympa med finsktalande ledare hålls regelbundet på Solbacken.

c.

IT-utbildning på finska på DigiDel center varannan tisdag.

d.

Barnteatern Veeras Kontor på biblioteket under våren.
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Webbplats
motala.se
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e.

Studiebesök på anhörigcenter under våren.

f.

Finskt morsdagsfirande på församlingshemmet.

g.

Vita Arkivet föreläsning på biblioteket under hösten.

h.

MA Numminen konsert på Folkets hus.

i.

Jörn Donner föreläsning på Finlands självständighetsdag på biblioteket.

j.

Samtalsträffar, vi hade tre stycken under året.

k.

Vi har besökt alla finska föreningar och församlingar 2 ggr varje år.

l.

Vi bjöd in alla föräldrar till barn som läser finska som modersmål till
informationsträff. (Ingen kom)

4. Nätverksmöten för tjänstemän
Nätverket har bestått av:
Anna Schollin, stabschef, bildningsförvaltningen
Hannah Gruffman, kulturchef, bildningsförvaltningen
Sari Johansson, informatör, socialförvaltningen
Suvi Sivula, reception/växel, kommunledningsförvaltningen
Ywonne Holm, äldreomsorgschef, socialförvaltningen.
Monica Carlström, administrativ chef, kommunledningsförvaltningen
Under året har vi haft nio träffar.
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5. Möten i den politiska styrgruppen
Den politiska styrgruppen har bestått av:
Jangunnar Hjalmarsson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Caroline Unéus, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Helén Isaksson, 1:e vice ordförande bildningsnämnden
Tony Johansson, 2:e vice ordförande bildningsnämnden
Ingvar Ståhl, 1:e vice ordförande socialnämnden
Anna Lust, 2:e vice ordförande socialnämnden
Gruppen har haft fyra möten under året.
Representanter för den politiska styrgruppen har deltagit vid möten tillsammans
med kärngruppen.

6. Kärngruppen
Samråd med den finska minoriteten har skett genom kärngruppen. I gruppen
ingår medlemmar ur de tre finska pensionärsföreningarna, Svenska kyrkan,
Pingstkyrkan, Fria InterMiliaskolan och finska föreningen.
Gruppen har haft åtta möten under året. Gruppen har gemensamt lagt upp en
tidsplan för sina aktiviteter så att dessa inte ska krocka med varandra. Ett
program för detta läggs ut på kommunens hemsida.
7. Nätverksträff finska förvaltningsområden i Östergötland
Motala kommun deltar i ett nätverk i Östergötland tillsammans med Norrköping
och Finspång som också är förvaltningsområden. Även representanter för region
Östergötland och länsstyrelsen ingår i nätverket. Nätverket planerar
gemensamma aktiviteter. Informatörerna har deltagit i dessa möten vid fyra
tillfällen under året.
Gruppen har diskuterat med chefen för 1177, vårdguiden om bemanning av
tjänsten på finska under delar av dagen.
Gruppen har diskuterat bokstartsprojektet.
8. Sökta och utbetalda bidrag
Den sverigefinska minoriteten ska enligt lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk ges möjlighet att behålla, utveckla och främja sitt språk och sin
kultur. Kommunen har gett bidrag till sverigefinska eller andra organisationer
som genomför aktiviteter inom ramen för detta enligt de riktlinjer som tagits
fram för det finska förvaltningsområdet (13/KS 0185).
Följande aktiviteter har beviljats bidrag under 2018.
Ansökningsdatum
Sökande
180124
Otava
180216
180403
180221

Finska föreningen
Pingstkyrkan
Motala bibliotek

Aktivitet
Tidningsprenumeration
Sångföreställning Gemensamma
hjärtslag
Föreläsning om finnskogarna
Konsert med MA Numminen

Beviljat
belopp
760
18 000
2 650
33 500
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180310
180423
180424
180426
180514
180523
180529
180601
180911
180919
181112
181120
181120
181120
181120

Bildning kultur
Finska föreningen
Otava
Motala församling
Nasevat
Strömsborg
Motala bibliotek
Strömsborg
Finska föreningen
Pingstkyrkan
Otava
Finska föreningen
Finska föreningen
Finska föreningen
Motala bibliotek

181121
181122
181210
Summa

Motala församling
Motala församling
Strömsborg

Teknikutställning
Morsdagsfirande
Tidningsprenumeration
Morsdagsfirande
Kulturevenemang
Musikunderhållning
Barnteater Veras kontor
Valborgsfirande
Föreläsning Vita arkivet
Konsert
Julfest
Föreläsning Vita arkivet
Julbord
Jubileumsbok
Författarsamtal m Jörn Donner
Firande Finlands
självständighetsdag
Musikevenemang
Tidningsprenumeration

40 000
16 000
1 810
10 000
4 550
900
7 320
380
2 850
13 000
22 200
2 900
4 000
54 500
11 200
7 800
3 000
459
257 779

Totalt 257 779 kr, varav 93 759 kr till kommunens egna verksamhet och 164 020 kr till
föreningarnas verksamhet.
9. Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm
Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm insändes 2019-02-13. Motala kommun har
år 2018 förbrukat hela bidraget på 660 000 kr.

