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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte, 

finskt förvaltningsområde 
Plats: Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2 

Tid: 18.03-18.51  

 

Närvarande: Juha Sarajärvi (MFF), Birgit Selmosson (MFF), Sirkka Taiminen 

(MFF Nopsat). 

Johan Abrahamsson (KS ordf.), Jan Hallström (ordf., socialnämnden), Britt-Marie 

Stam (tf. förskolechef), Carolina Nordling (samordnare, finskt 

förvaltningsområde).  

1. Förskolechefen berättade om den finskspråkiga förskoleverksamheten 

som kör igång från och med augusti i år. Verksamheten inleds på 

förskolan Österåsen där en finskspråkig pedagog jobbar. Förutom att 

förskoleläraren naturligt möter barnen i vardagen på förskolan, kommer 

hon att samla de finskspråkiga barnen två gånger i veckan och jobba 

specifikt med dem.  

Uppdaterad information om förskoleverksamheten kommer att läggas ut 

på kommunens hemsidor och även efter att verksamheten inletts kan man 

gå ut med mera information. I fortsättningen då man rekryterar ny 

personal till Österåsen kommer det att ingå i platsannonsen att finska är 

en merit.   

2. Samordnaren informerade kort om aktuella ärenden. Kursen i finska som 

ordnades den 8-9 mars för kommunens personal har fått mycket positiv 

feedback. Kursen hade erbjudits till alla som uppgett att de är intresserade 

av kompetensutveckling och deltagarna kom från olika verksamheter. 

Kursen var en allmän repetitionskurs i finska, men inkluderade även t.ex. 

terminologi för vården. 

Lennart Rohdins utredning gällande en stärkt minoritetspolitik kommer 

att ges till ministern den 14 juni. Enligt uppgifter från en tjänsteman på 

Kulturdepartementet kommer det att bli omgående remittering och 

svarstiden är september månad ut.  

Teaterresan till Skövde (20/5) hade 36 deltagare. Den 27 september visas 

den finskspråkiga föreställningen Kultakausi – Strålande tider i Mariestad. 

Den 2 november är det planerat att förvaltningsområdet i samarbete med 

biblioteket ordnar ett evenemang för barn. 



Filmvisningen av Okänd soldat blir den 25 november. Visningen blir på 

biografen då Jubileumsteatern inte ännu har utrustningen som behövs. 

3. Förslaget till reglemente för samrådsgruppen presenterades. 

Kommunstyrelsen ordförande berättade att om gruppen är överens, 

behöver reglementet inte upp till kommunstyrelsen, utan samrådsgruppen 

har befogenhet att besluta gällande reglementet. Samrådsgruppen var 

överens om detta och godkände reglementet efter några mindre 

modifikationer.  

4. Samordnaren redogjorde för statsbidragets användning liksom hur 

verksamhetsplanen genomförts hittills. Gällande budgetuppföljningen, 

önskades att en prognos även skulle ingå i uppföljningen.   

I detta samband lyftes även situationen på den finskspråkiga enheten på 

Fredslund upp. Det ordnas inte finskspråkiga aktiviteter, personer har 

flyttat därifrån, personal har slutat och den ordinarie enhetschefen är 

sjukskriven. Utmaningen för kommunen är att nå upp till en bas med ett 

visst antal boende, vilket skulle ge bättre förutsättningar för verksamheten. 

Även möjligheten att bredda och jobba med finskt trygghetsboende lyftes 

upp. Det konstaterades även att man t.ex. inom ramarna för FFO:s interna 

samverkansgrupp jobbar med att tillgängliggöra finsk kultur på enheten.  

5. Samrådsgruppens nästa möte hålls tisdagen den 5 september 2017 kl. 

18.00 i stadshuset.  

6. Representanterna för Mariestads Finska Förening lyfte fram att det på 

deras årsmöte hade framförts synpunkter på att samordnaren gärna skulle 

få delta mera i föreningens olika aktiviteter. Det konstaterades att 

samordnaren själv bestämmer över sin fritid.  

Anteckningarna fördes av Carolina Nordling

 


