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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte,
finskt förvaltningsområde
Plats: Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2
Tid: 17.15-17.54
Närvarande: Lea Into (Pingstkyrkans finska grupp), Raimo Kilpinen (MFP, fr.o.m.
kl. 17.21), Riitta Kilpinen (MFP, fr.o.m. kl. 17.21), Juha Sarajärvi (MFF), Sirkka
Taiminen (MFF Nopsat).
Ida Ekeroth (2:e viceordf., KS), Jan Hallström (ordf., socialnämnden), Britt-Marie
Stam (tf. förskolechef), Carolina Nordling (samordnare, finskt
förvaltningsområde).
1. Samordnaren informerade kort om aktuella ärenden. Samordnarens tjänst
är numera på deltid och samordnaren arbetar i regel måndagar och
tisdagar, liksom varannan torsdag. Telefontiden är tisdagar kl. 10-12.
Nya finska och sverigefinska böcker har beställts till biblioteket. Även
söndagsupplagan av Helsingin Sanomat och tidningen Apu är beställda till
biblioteket.
Riksteatern har nu bekräftat att pjäsen ”Kultakausi – Strålande tider” visas
på Mariestads teater den 27 september. Den 12 november kommer Sanna
Seppänens ”Suomi2017” projekt till Mariestad. Fredagen den 24 februari
firar kommunen sverigefinnarnas dag med besök av författaren Antti
Tuuri. I nuläget är 41 personer anmälda; sista anmälningsdag är 20/2.
Den 8-9 mars ordnar kommunen en kurs i finska för de medarbetare som
tidigare uppgett att de är intresserade av kompetensutveckling. Finska
språkvårdare från Språkrådet på Institutet för språk och folkminnen är
lärare på kursen.
I det här sammanhanget frågades även när den s.k. huvudfesten ordnas i
december för att fira Finlands 100-årsjubileum. Det önskades att ett
datum skulle slås fast så snart som möjligt. Samordnaren berättade om
planerna att visa den nyaste (2017) versionen av filmen Okänd Soldat och
att hon varit i kontakt med det finska distributionsbolaget. Tyvärr har det
ändå uppdagats att det är oklart vem som äger distributionsrätten utanför
Finland och vi väntar därför på besked av SF Film.
2. Samordnaren redogjorde för statsbidragets användning under 2016.

Område
Förskola
Äldreomsorg
Språk och kultur
Information, finskspråkig service och samråd
Samordning
Oförutsedda kostnader
Totalt

Resultat 2016
17 593
64 385
64 541
44 087
469 394
660 000

Budget 2017
60 000
55 000
160 000
85 000
250 000
50 000
660 000

Gällande skillnaden mellan summan som ifjol gick till förskolan och den
betydligt större budgeterade summan för 2017, förklarades att summan
för 2017 är beräknad för att täcka de merkostnaderna som en utökad
verksamhet på finska medför. Förskolans ledningsgrupp funderar som
bäst hur man ska organisera verksamheten och tanken är att man under
hösten 2017 kan inleda verksamhet.
3. För att få rutin i samrådsgruppens arbete, förslog samordnaren att ett
reglemente ska tas fram för samrådsgruppen. Det beslutades att
samordnaren tar fram ett förslag som skickas ut på förhand (i samband
med dagordningen) till medlemmarna i samrådsgruppen.
Då det uppstod en diskussion om huruvida en medlem som meddelat att
hon lämnat gruppen fortfarande ska kallas till samrådsgruppens möten,
beslutades att samordnaren kontaktar personen i fråga på nytt för att
säkerställa vad läget är.
4. Samrådsgruppens nästa möte hålls tisdagen den 23 maj 2017 kl. 18.00 i
stadshuset. Förslag till punkter till dagordningen ska vara samordnaren
tillhanda senast 2017-05-09.
5. Situationen vid den finskspråkiga enheten i Fredslund togs upp, då de
sverigefinska representanterna hade hört att den finskspråkiga enheten
fungerar dåligt och att finskspråkiga som bor på Fredslund inte bor på den
finskspråkiga enheten. Det konstaterades ändå att andra aspekter än
språket i många fall är viktigare när en person väljer var han/hon vill bo,
så det faktum att en finskspråkig väljer att bo någon annanstans behöver i
sig inte betyda att det är problem på enheten.
Som det står i verksamhetsplanen, kommer man i år att arbeta för att
tillgängliggöra finsk kultur på enheten. Den interna samverkansgruppen
för finskt förvaltningsområde har diskuterat hur man kan skapa en finsk
miljö på enheten, bland annat genom att erbjuda mera finsk mat.
Politikerna på plats konstaterade att de tar med sig frågan om situationen
på den finskspråkiga enheten och betonade samtidigt att det är viktigt att
vi talar positivt om den finskspråkiga enheten.

Feedback från det öppna samrådet som ordnades i november efterlystes.
Ingen av de sverigefinska företrädarna hade hört något negativt; det
konstaterades att det var bra att man fritt fick ställa frågor och att man fick
information direkt av berörd tjänsteman.

Anteckningarna fördes av Carolina Nordling

