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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte, 

finskt förvaltningsområde 
Plats: Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2 

Tid: 18.07-19.20  

 

Närvarande: Raimo Kilpinen (MFP), Riitta Kilpinen (MFP), Juha Sarajärvi (MFF), 

Birgit Selmosson (MFF), Sirkka Taiminen (MFF Nopsat). 

Johan Abrahamsson (KS), Ida Ekeroth (KS, avvek kl. 18.45), Lotta Hjoberg 

(sektorchef, stöd & omsorg), Anna-Karin Yséus (chef, förskola & pedagogisk 

omsorg), Carolina Nordling (samordnare, finskt förvaltningsområde).  

1. Samordnaren berättade kort om höstens händelser. Ungefär 60 biljetter 

hade avhämtats till evenemanget med Susanna Alakoski, men alla deltog 

sist och slutligen inte under kvällen. Info- och inspirationskvällen med 

Veli Tuomela hade femton deltagare, medan sjutton exemplar av 

språkpaketet hittills delats ut. Som ett resultat av den nya kartläggningen, 

har det framkommit att fem barn är intresserade av finskspråkig 

verksamhet i förskolan.  

Intresset för den finska konserten som ordnas i samarbete med Skövde 

har varit rätt stort och i nuläget har kring 250 biljetter sålts. Angående 

konserten, lyftes arbetsfördelningen mellan förvaltningsområdena och de 

finska föreningarna upp. 

2. Samordnaren har varit i kontakt med Tolkförmedling Väst och 

VänerEnergi gällande tillgången till telefontolkning. Enligt 

tolkförmedlingen är tillgången till finskspråkiga tolkar så pass god att man 

kan få telefontolkning även utan ha bokat tolken på förhand. Då man 

ringer till tolkförmedlingen ska man bara uppge att det är frågan om ett 

akut fall. För att tolken ska kunna delta i samtalet, kan den som har 

beställt tolken använda sig av trepartssamtal eller VänerEnergis 

konferenstjänst. Konferenstjänsten behöver dock bokas via VänerEnergi. 

I detta sammanhang efterfrågades även en tjänst i stil med vad som 

erbjuds i Trollhättan, där sverigefinnarna kan få hjälp med att till exempel 

boka tid till läkaren. Invandrarbyrån i Mariestad skötte tidigare denna typ 

av ärenden. Denna typ av service är ändå inte något som minoritetslagen 

skulle förpliktiga till, samtidigt som en service av det här slaget kan vara 

problematisk med tanke på likhetsprincipen.   



På förra mötet diskuterades om sverigefinska elever på Vadsbogymnasiet 

kan göra sin praktik på Fredslund och chefen för sektor stöd och omsorg 

bekräftade att det går riktigt bra. På Fredslund bor det för tillfället tre 

finskspråkiga personer, varav två på den finska enheten.  

Vid den här punkten frågades även om kunskaper i finska är en merit som 

syns i lönen. Det konstaterades att finska är en merit så till vida att det kan 

vara avgörande om valet står mellan två jämnstarka kandidater, men själva 

lönesättningen i kommunen är individuell och lönefrågor hör överlag inte 

till samrådsgruppen.  

3. Verksamhetsplanen med budget presenterades. På samordnarens förslag 

gjordes en liten ändring i stycket om den övergripande målsättningen. I 

övrigt gjordes inga ändringar i verksamhetsplanen.  

I samband med att ett samarbete med den lokala riksteaterföreningen 

diskuteras, föreslogs även att digitala live-sändningar kan vara ett alternativ 

till att själv sätta upp olika föreställningar.  

Även Finland100 arbetsgruppen diskuterades. Det framgick att ett 

missförstånd av något slag uppenbarligen hade skett, då en medlem i 

arbetsgruppen hade upplevt att programmet redan var bestämt, fastän 

gruppens första möte uttryckligen hade handlat om att tillsammans 

komma på idéer och diskutera olika förslag. Även självständighetsfirandet 

i december 2017 diskuterades kort, men detta är en fråga för Finland100 

arbetsgruppen; samrådsgruppen har inte till uppgift att arrangera 

evenemang.  

Gällande Fin i Västs ansökan, föreslås att ansökan inte beviljas, men att 

man möjligtvis kan samarbeta med Fin i Väst kring specifika projekt som 

kommer sverigefinska ungdomar i Mariestad till gagn. 

4. Samrådsgruppens nästa möte hålls torsdagen den 9 februari 2017 kl. 17.00 

i stadshuset. Förslag till punkter till dagordningen ska vara samordnaren 

tillhanda senast 2017-01-31.  

5. Det öppna samrådet som hålls den 22 november diskuterades. Det 

frågades om möjligheten att byta datum för att säkerställa tillgången till 

tolk. Det konstaterades ändå att Tolkförmedling Väst måste kunna 

leverera, då vi beställt tolk i god tid innan evenemanget. Ingen extern 

talare är bokad till mötet, utan kommunen kommer att informera om 

aktuella frågor. Det önskades även att kommunen på det öppna samrådet 

skulle förklara varför man inte här erbjuder samma typ av språkservice 

som man gör i Trollhättan. Denna typ av service hade efterfrågats på det 

öppna samrådet i fjol. 

Anteckningarna fördes av Carolina Nordling

 


