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Gemensam
ledningsförvaltning
Administration
Administrativ chef

Monica Ohlén

Verksamhetsberättelse 2020 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 gemensam
ledningsförvaltning, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. En politisk
styrgrupp med representanter för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och
socialnämnden ansvarar för samrådet med minoritetsgruppen.
Administrativa chefen på gemensam ledningsförvaltning 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.

b.

Vattengympa med finsktalande ledare hålls på Actic City.

c.

IT-stöd för finskspråkiga på ABF i januari och februari

d.

Författarsamtal med Anna Takanen

e.

Kari Tapio konsert i Finspång

f.

Finsk bio Kverulanten

g.

Samtalsträffar, vi har haft 1 gång under året.

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se

e-postadress
motala.kommun@motala.se
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4. Nätverksmöten för tjänstemän MO
Nätverket har bestått av:
Yvonne Larsen, verksamhetsområdeschef förskola, bildningsförvaltningen
Hannah Gruffman, kultur- och fritidschef, bildningsförvaltningen
Sari Johansson, informatör, socialförvaltningen
Suvi Sivula, reception/växel, gemensam ledningsförvaltning
Ulrika Abrahamsson, äldreomsorgschef, socialförvaltningen.
Monica Ohlén, administrativ chef, gemensam ledningsförvaltning
Under året har vi haft fem träffar.

5. Möten i den politiska styrgruppen
Den politiska styrgruppen förnyades på grund av ny mandatperiod och har
bestått av:
Kenneth Söderman, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Elias Georges, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Karin Westberg 1:e vice ordförande bildningsnämnden,
Helén Isaksson 2:e vice ordförande bildningsnämnden
Per Stark, 1:e vice ordförande socialnämnden
Marianne Walter, 2:e vice ordförande socialnämnden
Gruppen har haft ett möte under året.
På grund av coronapandemin har inga träffar genomförts med representanter för
den finska minoritetsgruppen.
6. Möte med allmänheten
Mötet ställdes in på grund av rådande restriktioner.
7. Kärngruppen
Samråd med den finska minoriteten har skett genom kärngruppen. I gruppen
ingår medlemmar ur de två finska pensionärsföreningarna, Svenska kyrkan,
Pingstkyrkan, och finska föreningen.
Gruppen hann ha två möten under året, innan pandemin började. Någon mer
verksamhet med kärngruppen har inte hållits under 2020.
8. 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. Efter februari månad träffas
enbart vi kommuner som ingår i förvaltningsområdet för sverigefinnar.
Nätverket planerar gemensamma aktiviteter. Informatörerna har deltagit i dessa
möten vid ett tillfälle under året.
Vi har inte kunna ordna några gemensamma aktiviteter med regionnätverket
2020.
9. 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
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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 2020.
Ansökningsdatum
200108
200129
200505
Summa

Sökande
Otava
Motala bibliotek
Otava

Aktivitet
Tidningsprenumeration
Författarsamtal Saara Turunen
Tidningsprenumeration

Beviljat
belopp
890
15 000
2 048
17 938

Totalt har 17 938 kr utbetalt i bidrag under 2020. På grund av pandemin har
väldigt många av de planerade aktiviteterna under våren ställts in och inför
hösten planerades inget nytt.
10. Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm
Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm insändes 2021-02-11. Motala
kommun har år 2020 endast förbrukat 466 000 kronor av de tilldelade 660 000
kronorna. Detta innebär att bidraget för 2021 kommer att bli 466 000 kronor.
De medel som inte förbrukats under året förs över till 2021.

