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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte,
finskt förvaltningsområde
Plats: Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2
Tid: 18.00-19.25
Närvarande: Raimo Kilpinen (MFP), Riitta Kilpinen (MFP), Juha Sarajärvi (MFF,
Svenska kyrkans finska verksamhet), Birgit Selmosson (MFF), Sirkka Taiminen
(MFF, pensionärssektionen Nopsat), Pia Pigg (Svenska kyrkans finska
verksamhet).
Björn Fagerlund (KS), Janne Jansson (KS), Anna-Karin Yséus (chef för förskola
och pedagogisk omsorg, deltog under punkt 1), Carolina Nordling (samordnare,
finskt förvaltningsområde).
1. Förskolechef Anna-Karin Yséus redogjorde för hur man i förskolan
arbetar med flerspråkighet och interkulturalitet. Detta hör till förskolans
uppdrag och alla barn ska kunna utveckla både sitt eget modersmål och
det svenska språket, oberoende av antal barn som talar ett visst språk i
förskolan.
Gunilla Ladberg har varit och föreläst för alla förskollärare om
flerspråkighet och några har även fått extra utbildning i frågan. På
Skolverkets sida Tema modersmål finns mycket material som kan
användas i undervisningen och tekniska hjälpmedel, så som iPads, är
nyttiga redskap i arbetet.
I dagsläget finns det inom förskolan två pedagoger som är villiga att
använda finska i arbetet. Nu i början kommer man att satsa på
information, för att kännedomen om rätten till finska ska öka, samtidigt
som man får en bättre bild av efterfrågan. Kompetensutveckling av
personalen är en annan prioriterad fråga.
På förra mötet frågades efter en DVD som heter ”Tio pinnar i luften –
lekar, sånger och verser på finska och svenska”. Det konstaterades att man
inte längre använder DVD:n i förskolorna, men samma material finns
även tillgängligt på YouTube. Samordnaren informerade även att
broschyrer gällande barns rätt till finska har delats ut på båda
barnavårdscentralerna, liksom på öppna förskolan Pärlan.

2. Samordnaren berättade vad som gjorts gällande övriga frågor som kom
upp på förra mötet. Reijo Vatanen kommer att sköta Fixar-tjänsten på
finska, men praktiska frågor återstår ännu att lösa. Däremot kan man
redan nu ringa till honom.
Kommunen har nu godkänt det första så kallade LOV-företaget, Tanaads
hemtjänst (TKMT). Företaget erbjuder hemtjänst på alla språk som
efterfrågas, inklusive finska.
3. Samordnaren informerade om aktuella frågor. Förstudien gällande finskt
förvaltningsområde är klar och samordnaren presenterade den för
ledningsgruppen 2/5. Samordnarens chef tar nu fram en tjänsteskrivelse
och ärendet går till KSAU i juni. Redan nu har det ändå bestämts att
samordnarens tjänst fortsätter på heltid till årets slut.
Pjäsen ”Ur vattnets minne” kommer inte att visas i januari 2017. Istället
ordnar samordnaren på hösten ett möte till vilket de finska föreningarna,
den lokala teaterföreningen och en representant från Riksteatern bjuds in.
Syftet med mötet är att diskutera hur vi tillsammans kan visa finsk teater i
Mariestad.
FIN i VÄST är en ny satsning för sverigefinska ungdomar, unga vuxna
och barnfamiljer i Västra Götaland. Projektet arbetar med att skapa
nätverk och ordna kulturevenemang. Projektet har tre anställda – en
familjelots och två kulturlotsar – och de önskar träffa samrådsgrupperna i
regionen. Samordnaren bjuder in dem till samrådsgruppens nästa möte.
4. Samordnaren rapporterade om statsbidragets användning. Per den 4 maj i
år hade 30 694 kronor använts på verksamhet och 151 683 kronor på
lönekostnader. För i år återstår cirka 170 000 kronor för verksamhet.
Kommunen får 660 000 kronor i statsbidrag.
5. Samordnaren redogjorde för nuläget gällande möjligheten att ansöka om
anslag från finskt förvaltningsområde. Samrådsgruppen diskuterade kort
vad man skulle få ansöka om pengar till, men det konstaterades att man
får återkomma till denna fråga om det bestäms att statsbidraget ska
användas till detta.
6. Samordnaren visade språkpaketet som Sverigefinska ungdomsförbundet
tagit fram. Samrådet förhöll sig positivt till satsningen. Det föreslogs att
man kan annonsera i lokaltidningen då språkpaketen kommit och kan
delas ut.
7. Finlands 100-årsjubileum firas nästa år och samordnaren lyfte upp
möjligheten att ingå i programmet Finland 100 år. Samrådsgruppen beslöt
återkomma till frågan på nästa möte då man även bestämmer om en
arbetsgrupp ska tillsättas för att tillsammans planera hur jubileet ska firas
nästa år.

8. Nästa samråd hålls torsdagen den 25 augusti kl. 18.00 i stadshuset. Förslag
till punkter till dagordningen ska vara samordnaren tillhanda senast 201608-17.
9. Birgit Selmosson informerade om en författarkväll som planeras i
samarbete med biblioteket. Olika arrangemang diskuterades och Birgit
tillsammans med samordnaren och en bibliotekarie arbetar vidare med
evenemanget.
Anteckningarna fördes av Carolina Nordling

