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Hällefors finska förening/Finnstigen 
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Hällefors finska förening 
Hällefors finska förening 
Hällefors finska förening 
 

  
 
 

 
 
 

1. Dagens ämne. 
Raija Sundin, enhetschef Suomikoti och verksamhetsutvecklare, MAS 

Ann-Louise Eriksson är inbjudna för att bl.a. informera om att det 

skapas en arbetsgrupp av finsktalande personal som bl.a. ser över hur 

det framtida behovet av omsorg på finska ser ut. 

 

Ett förslag är att arbetsgruppen skapar ett Årshjul med givna teman för 

att synliggöra finsk kultur, bemärkelsedagar samt traditionell finsk mat, 

för att det ska vara återkommande och att man då får en god 

framförhållning för planering. 

En fördel vore om arbetsgruppen inte bara bestod av personal utan även 

någon finskspråkig brukare samt någon ur Finska samrådsgruppen. 

Även kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde kommer 

att vara med i gruppen för att kunna informera om vad kommunen har 

för skyldigheter gentemot sverigefinnarna och vilka möjligheter det 

finns att utnyttja statsbidraget. Man kan t.ex. använda bidraget till att 

betala vikariekostnaden den tiden då arbetsgruppen arbetar med 

planering, eller har ett tema. 

 

Ann-Louise anser att det är en utmaning för omsorgen att tillhandahålla 

finsk personal, det är svårt att få de som är tvåspråkiga att vilja använda 

finskan i arbetet. Det är något som behöver arbetas med på ett eller 

annat sätt. Kommunen bör fortsätta utreda finsk språkkompetens bland 

sina anställda samt undersöka om det finns möjlighet till tillägg om man 

använder finskan i sitt arbete. 
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Hällefors kommun ska enligt minoritetslagen kartlägga de behov som 

finns av åtgärder till stöd för användningen av finska. Kartläggningen 

sker eftersom kommunen värnar om sverigefinnarnas språk och kultur, 

och att deltagarnas erfarenheter inom dessa områden betraktas som 

något positivt. 

Arbetsgruppen av finskatalande kan redan nu lite smått börja med att 

prata med de finskspråkiga brukarna inom omsorgen om deras behov 

och önskemål. 

 

Raija Sundin, enhetschef Suomikoti, informerade om den digitala 

tjänsten ”Sävelsirkku” som används på Suomikoti. (Mer information om 

den finns i föregående minnesanteckningar 2021-09-02). Ipaden med 

programmet kan även lånas ut till andra avdelningar med finskspråkiga 

brukare. 

 

En annan fråga som diskuterats är att man borde bjuda in finskspråkiga 

från andra avdelningar till Suomikoti. 

 

Nästa träff men finska arbetsgruppen är på Fyrklövern i samlingssalen 

2/2-22, kl. 13.00-14.30. 

 

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar. 
 

3. Återkoppling till tidigare teman eller väckta frågor 

 Rökbastun i Bredsjö – om samarbete med Folkets Hus föreningen i 

Bredsjö och Hällefors finska förening/Finnstigen. 

Hällefors finska förening/Finnstigen hade ett möte med Ida Takala, 

ordförande i Bredsjö Folkets Hus förening. Man kom överens om att 

starta ett samarbete kring Rökbastun i Bredsjö. Till att börja med ska 

föreningarna turas om så att man värmer upp rökbastun varannan gång.  

Frågorna som kvarstår är hur man delar upp ekonomin, då veden 

innebär utgifter och de som bastar betalar 100 kr/person. Vart vänder 

man sig för att hyra bastun? Många frågor men nu är i alla fall 

samarbetet startat. 

 

4. Övriga frågor 

 Taggad 2022. 28-30 januari 2022. 

Om evenemanget nu blir av p.g.a. Covid så är både Hällefors Finska 

förening/Finnstigen intresserade av att delta. ( I skrivande stund kom 

information om att evenemanget är inställt) 

 Besökskarta Hällefors Grythyttan 2022-2023. 

Kommunen har köpt en annonsplats där det kommer att stå information 

om att vi är ett finskt förvaltningsområde och vad det innebär. 

 Ny statistik från SCB över personer med finsk bakgrund. 

Då den senaste statistiken är från 2016, så har samordnaren beställt ny 

färsk statistik över personer med finsk bakgrund till kommunens 

verksamheter. 

 För att främja det finska språket betalar Hällefors kommun deltagaravgift och 

studiematerial för de som är skrivna i Hällefors kommun och vill studera finska. 

( se även tidigare minnesanteckningar 2014-11-28) ABF håller en distanskurs. 

 Kommunövergripande kartläggning. 

Enkätfabriken har tillsammans med SCB tagit fram ett upplägg för att 
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göra undersökningar direkt till den finlandssvenska minoriteten i en 

kommun. Genom de här undersökningarna har kommunen möjlighet att 

hämta in information från de som är födda i Finland eller har föräldrar 

eller morföräldrar som är födda i Finland. 

Samordnaren kommer att försöka få kontakt med Enkätfabriken för att 

få till en undersökning där man kan ta reda på vad den finlandssvenska 

minoriteten i vår kommun efterfrågar för verksamhet eller stöd. 

 Utställning När Finland kom till Sverige – Kun Suomi Ruotsiin 

muutti. Biblioteket 14-28/2 2022 

Aktivitet i samband medutställningen på Sverigefinnarnas dag 24/2: 

Hällefors Finska förening kan ställa upp och bjuda på typiskt finska 

munsbitar samt dryck. 

 Bjuda in Karin Lundmark, bibliotekschef till samrådsmöte på 

Finnstigen 2022-05-25 för information/diskussion. 

 Finn-Lajv läger på Finnstigen planeras första veckan i augusti 2022. 

 Hällefors Finska förening har i dagsläget ansvar över Hällefors 

Närradio 

 

 

 
5. Tema inför nästa möte 
Kommunchef Hans Åhnberg presenterar sig. 

HR-chef Ann Karlsson kommer till samrådsmötet för att bl.a. diskutera 

nedanstående punkter: 

 HR´s Personalkartläggning: Utreda finsk språkkompetens bland 

kommunens anställda. 

 Lönetillägg: Meriterande med kunskaper i finska (språkkompetens) 

 

6. Ekonomi 

 20000 kr till Hällefors Närradios finska sändningar, extra internet, 

sändningstillstånd m.m. 

 

7. Nästkommande möten 

 2022-02-23 Kommunhuset/Formens Hus, Pyramiden kl. 13.00-15.00 

 2022-05-25 Finnstigen kl. 13.00-15.00 

 

 
Hällefors 2021-11-24 

Vid minnesanteckningarna  

Marjo Mäkinen, Samordnare 

 

 

 


