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Verksamheten vid Kommunförbundet

Intressebevakningen som vi bedriver för kommunerna är proaktiv
Rådgivningstjänsten erbjuder personliga sakkunnigtjänster.
Utvecklings- och innovationstjänsten Vårt forskningsprogram om kommuner genomförs som en 
del av innovationsverksamheten och i samarbete med våra partner, kommunerna och städerna.
Informationstjänsten, med analyser, datamaterial, publikationer och verktyg stödjer
kommunerna i beslutsfattande som utgår från kunskap.
Våra nätverk och evenemang samlar kommunala aktörer från hela landet.
Kommunikationstjänsterna behandlar aktuella frågor och stödjer kommunernas kommunikation. 
Vi främjar hela kommunsektorns synlighet och ser till att sektorn får sin röst hörd.

Svenska enheten koordinerar kommunförbundets
tvåspråkighet
Kontaktuppgifter: https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/svensk-
service/svenska-teamet

Delegationen (Fullmäktige)
Styrelse
Svenska delegationen

https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/forskning
https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/svensk-service/svenska-teamet


Svensk service

Svenska teamet: jobbar bla. med intressebevakning och
utvecklingsprojekt, nätverksarbete, Kommuntorget, och
koordinerar Kommunförbundets tvåspråkighet.

Sakkunniga på substansenheterna har ett ansvar att ge
service på svenska.

Just nu:

❑ Social- och hälsovårdsreformen, markanvändnings-
och bygglagen , TE tjänsterna och kommunförsöken
med sysselsättning, framtidens kommun, digitalisering

❑ Svenska utbildningen till FCG



Svensk- och tvåspråkiga nätverk

❑ Nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner
❑ Kommunernas nationalspråksnätverk
❑ Hållbarhetsforumet – ett nätverk för 

hållbarhetsfrågor i kommunerna
❑ Kommunernas kommunikatörsnätverk
❑ Kommunsektorns översättarnätverk
❑ Digifika - nätverk för digitalisering
❑ Nätverket för informationshantering

❑ Svenskt eftersnack



• Vårdreformen i kraft 1.1.2023

• Organisationernas verksamhet påverkas
• Samarbete, delaktighet
• Kompletterar de offentliga tjänsterna
• Tjänsteproduktion och förebyggande verksamhet

• Främjande av hälsa och välfärd
• Välfärdsområdets och kommunernas roll
• Samarbete med organisationerna

• Åtgärdsförslag för kommunernas och organisationernas samarbete

• Kommunförbundets förändringsstöd för genomförandet av reformen

Vårdreformen, kommunen och 
organisationerna
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Uppdrag språköar 1.8.2021-31.7.2023

karin.ihalainen@kommunforbundet.fi / tel. 050-4627799



-Björneborg
-Hyvinge
-Kervo
-Jyväskylä
-Kotka
-Kouvola
-Lahtis

-Nurmijärvi
-Salo
-S:t Karin
-Tammerfors
-Tavastehus
-Tusby
-Uleåborg
-Vichtis

• synliggöra

• stödja

• utveckla

fler fungerande
språköar
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• Svenska kulturfonden och Svenska
folkskolans vänner finansierar
projektet

• Kommunförbundet är huvudman för 
projektet

• Styrgruppen består av 
representanter från:

-Utbildningsstyrelsen

-Regionförvaltningen

-Sydkustens landskapsförbund

-Folktinget

-Folkhälsan Välfärd

-Kommunförbundet

-Språköarna Jyväskylä och
Uleåborg

Finansiering – styrning - information

@sprakoar

kommunforbundet.fi/uppdrag-
sprakoar



Här finns bra information 
om kommuner på svenska
Du hittar oss på webben och sociala medier, i nyhetsbrev, 
poddar och på papper ☺

@kommuntorget @kuntaliitto-kommunförbundet



Kommuntorget rapporterar från
de svenska och tvåspråkiga kommunerna
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• Nyheter och bildreportage, Namn & Nyttt
• Bloggar och poddar
• Information om utbildning för kommunala 

förtroendevalda och kommunernas personal
• Rekryteringsannonser, evenemang m.m.

• På webben varje vardag
• I nyhetsbrevet varje fredag
• I Kommuntorget Magasin fyra gånger per år
• På Facebook, Twitter, Instagram, Apple 

iTunes, Spotify, Soundcloud och Youtube



Följ kommunsektorn i Finland via 
kommunforbundet.fi eller kuntaliitto.fi
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• Basinformation om kommunerna
• Medlemsinformation
• Intressebevakning 
• Aktualiteter, kommunnyheter, bloggar
• Statistik och kommunfakta
• Medlemscirkulär
• Information om evenemang så som 

Työllisyystiistai, Taloustorstai
• Kommunförbundets nyhetsbrev
• Kommunförbundets publikationer

• Kuntalehti, Kunta.tv, sociala medier
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• Vem som helst kan registrera sig och ta del av det avgiftsfria
material som Kommunförbundet producerar:

https://www.kommunforbundet.fi/kommunpolitikern

• Kommunen kan köpa användarrättigheter för sina förtroendevalda
till det utbildningsmaterial som FCG producerar.

• Nu finns över 300 videor, presentationer och publikationer i 
tjänsten, som uppdateras med nytt material under hela 
mandatperioden. 

• Tjänsten innehåller material på både finska och svenska.

Digital tjänst som uppdateras


