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Toimintakertomus 2020 suomalainen hallintoalue.
1. Johdanto
Motala on 2013-02-15 lähteen suomalainen hallintoalue.
Vuosittainen valtionavustus maksetaan niille kustannuksille, jotka tulee hallintoalueen
töistä. Lääninhallituksella Tukholmassa on tehtävänä tarkistaa, miten vähemmistölakia
noudatetaan kunnissa ja miten valtionavustusta käytetään.

2. Organisaatio
Koulutushallinto ja Sosiaalihallinto vastustaa suomalaisen hallintoalueen töistä.
Työ suorittaa kaksi tiedottajaa; Sari Johansson joka on toimihenkilö vanhustenhoidossa, ja
Suvi Sivula joka on töissä kunnantalon vastaanottotiskillä. Kummallakin on osa virasta
suomalaisella hallintoalueella. Sarilla on vastuu yhteydestä ruotsinsuomalaisiin ja
neuvontaryhmän kokouksista. Suvilla on vastuu kunnan suomalaisesta verkkosivusta ja
käännöksistä.
Työ koordinoidaan kunnansisäisessä verkostossa, jossa on edustajia kunnan yhteisestä
johtohallinnosta, koulutushallinnosta ja sosiaalihallinnosta. Poliittinen johtoryhmä jossa on
edustajia kunnanhallituksesta, koulutuslautakunnasta ja sosiaalilautakunnasta on vastuussa
neuvottelusta vähemmistöryhmän kanssa.
Hallintopäällikkö yhteisessä johtohallinnossa on vastuussa avustuksien käsittelystä ja
kokouksista neuvontaryhmän ja poliittisen johtoryhmän kanssa.

3. Järjestettyjä aktiviteettejä
a) Kotisivu suomeksi. Suomenkielistä kotisivua on päivitetty jatkuvasti
vuoden kuluessa. Suvi on vastuussa suomenkielisestä kotisivusta.
b) Vesivoimistelu suomenkielisellä johtajalla on pidetty Actic Cityssä.
c) Tietotekniikka-apu suomeksi ABF tiloissa tammikuun ja helmikuun
aikana.
d) Kirjailija Anna Takanen on vieraillut kirjastossa ja kertonut uudesta
kirjastasi.
e) Kari Tapio konsertti Finspångissa.
f) Suomalainen elokuva Mielensä pahoittelija.
g) Keskusteluiltapäivät yksi kerta vuoden aikana.
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4. Verkostokokoukset virkahenkilöille
Verkosto on koostunut seuraavista:
Yvonne Larsen, toiminta-alueen johtaja esikoulu, koulutushallinto
Hannah Gruffman, kulttuuri ja vapaa-ajan johtaja, koulutushallinto
Sari Johansson, tiedottaja, sosiaalihallinto
Suvi Sivula, vastaanotto/ puhelinkeskus, yhteinen johtohallinto
Ulrika Abrahamsson, vanhojenhoito johtaja, sosiaalihallinto
Monica Ohlén, hallinnollinen johtaja, yhteinen johtohallinto
Vuoden aikana meillä on ollut viisi kokousta.

5. Kokouksia poliittisen johdantoryhmän kanssa
Poliittinen johdantoryhmä uusittiin kuin uusi toimikausi on alkanut, ja uuteen
johdantoryhmään kuuluu:
Kenneth Söderman, 1 varapuheenjohtaja kunnanhallinto
Elias Georges, 2 varapuheenjohtaja kunnanjohdanto
Karin Westberg 1 varapuheenjohtaja koulutushallinto
Helén Isaksson 2 varapuheenjohtaja koulutushallinto
Per Stark, 1 varapuheenjohtaja sosiaalihallinto
Marianne Walter, 2 varapuheenjohtaja sosiaalihallinto
Ryhmällä on ollut yksi kokous vuoden aikana, coronapandemian vuoksi ei olla pidetty
kokouksia suomalaisen neuvontaryhmän kanssa.

6. Kokouksia jossa on yleinen osanotto
Ei pidetty tätä kokousta coronapandemian vuoksi.
7. Neuvontaryhmä
Neuvotellaan suomalaisen vähemmistön kanssa neuvontaryhmän kautta.
Ryhmään kuuluu jäseniä kahdesta eläkelläis-yhdistöstä, ruotsin kirkosta,
helluntaikirkosta ja suomiseurasta.
Ehdittiin pitää kaksi kokousta vuoden aikana ennen kuin pandemia tuli. Muuta
toimintaa neuvontaryhmän kanssa ei olla pidetty 2020 aikana.
8. Verkostokokoukset itägöötanmaan hallintoalueiden kanssa
Motalan kunta on osa verkostosta, itägöötanmaassa johon myös kuuluu
Norrköping ja Finspång jotka olevat suomalaisia hallintoalueita. Verkosto on
suunnitellut yhteisiä aktiviteettejä. Tiedottajat on ottanut osaa näihin kokouksiin
yhden kerran vuoden aikana.
Ei olla voitu pitää mitään yhteisiä aktiviteetteja itägöötanmaan verkoston kanssa
2020 aikana.
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9. Haettuja ja myönnettyjä avustuksia
Ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on vähemmistölain mukaan oikeus saada
mahdollisuus pitää, kehittää ja edistää omaa kieltä ja kulttuuria. Kunta on
antanut avustuksia ruotsinsuomalaisille ja muille järjestöille, jotka järjestävät
aktiviteettejä niiden suuntaviivojen mukaan jotka on päätetty suomalaisessa
hallintoalueessa. (13/KS 0185)
Vuoden aikana ollaan myönnetty seuraavat avustukset:

Anomuspäivä Hakija
200108 Otava
200129 Motalan kirjasto
200505 Otava
Summa

Aktiviteetti
Lehtitilaus
Kirjailija Saara Turunen esittely
kirjasta
Lehtitilaus

Myönnetty
määrä
890

Yhteistään ollaan maksettu 17 938kr avustuksiin 2020 aikana. Pandemian
vuoksi enimmät suunnitellut aktiviteetit on peruutettu.
10. Selostus lääninhallintaan Tukholmassa
Selostus lääninhallintaan Tukholmassa lähetettiin 2021-02-11. Motalan kunta
on vuotena 2020 vain käyttänyt 466 000kr niistä 660 000kr mitä saatiin. Tämä
tarkoittaa, että avustus vuotena 2021 tulee olemaan 466 000kr. Ne rahat, jotka
on jäänyt yli, siirretään vuodelle 2021.

15 000
2 048
17 938

