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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte, 

finskt förvaltningsområde 
Datum: 2018-11-08 

Plats: Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 

Tid: 18.00 

 

Närvarande: Juha Sarajärvi, Birgit Selmosson, Sirkka Taiminen, Lea Into, Raimo Kilpinen, 

Pia Pigg, Johan Abrahamsson (M), Ida Ekeroth (S), Lotta Hjoberg (stöd och omsorg), Annica 

Henrysson (förskolan), Annika Björklund (kommunikation).   

1. Aktuellt i verksamheterna 

Äldreomsorg 

Chefen för sektor stöd och omsorg redogör kort för läget inom äldreomsorgen. 

På Fredslunds äldreboende finns för närvarande tre finsktalande boende. 

Ytterligare en finsktalande undersköterska har anställts under hösten och totalt 

finns fyra finsktalande i personalen på boendet. Verksamheten rullar på och allt 

fungerar som det ska.  

Gruppen diskuterar om information till äldre om möjligheten att få äldreomsorg 

på finska och det konstateras att biståndsbedömare informerar om det och 

skriftligt material finns översatt. Utöver det informerar kommunen alla äldre vid 

det hembesök som görs till alla 80-åringar. 

Förskola 

Avdelningschef för förskolan berättar det för närvarande finns två barn som 

deltar i finsk verksamhet. I våras deltog åtta barn i verksamheten.  

Information om möjligheten till förskola på finska lämnas till alla föräldrar inför 

ansökan om förskoleplats, det finns med som val i förskolans e-tjänst och ett 

informationsblad har tagits fram som sprids via familjecentralen m.fl.  
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Kultur 

Under hösten har kommunen tillsammans med finska föreningarna ordnat 

utställningen Sisu & Sauna om sverigefinnarna i Mariestads fritid och friluftsliv. 

Utställningen öppnade med en välbesökt invigning på Skördefesten den 29/9 

2018 och avslutas den 15/11 2018. Kommunikationschef berättar att utställningen 

har haft cirka 1500 besökare. Vid gemensam utvärdering framkommer att såväl 

finska föreningarna såväl som kommunen är nöjda med utställningen och 

samarbetet.   

Under höstlovet har även en mycket välbesökt Muminföreställning för barn visats 

på Mariestads Teater. Den arrangerades av ABF tillsammans med finska 

föreningen. 

2. Rekrytering ny samordnare 

Samordnare Veera Säisä slutade sin anställning den 31 juli 2018. Efter 

annonsering under hösten inkom sju ansökningar till tjänsten. Tre personer har 

intervjuats och kommunikationschef berättar om de tre personernas olika profiler.  

3. Finskt förvaltningsområdes framtid 

Med anledning av den nya skärpta minoritetslagstiftningen som börjar gälla  

1 januari 2019 väcker kommunstyrelsens ordförande frågan om fortsatt 

medlemskap i förvaltningsområdet.  

Kommunen riskerar att inte kunna leva upp till de nya skärpta kraven och 

gruppen diskuterar kring bättre alternativa lösningar. De nya grundkraven i lagen 

kommer ändå innebära ett sådant förstärkt skydd för minoritetsgrupper att det  

motsvarar det som finskt förvaltningsområde innebär idag.  

Exempelvis kan ett lokalt avtal vara en lösning, då kan verksamheten fortgå på ett 

bra sätt men utan att kommunen binds upp av de mycket hårda skall-krav den nya 

lagstiftningen för med sig. Den finska minoritetsgruppen representanter hade inga 

synpunkter på begäran av utträde men poängterade vikten av att upprätta ett 

samarbetsavtal.  

Frågan kommer att tas upp och diskuteras politiskt och resultatet av de 

diskussionerna kommer att meddelas samrådsgruppen och vid behov hålls ett  

extra samrådsmöte.  
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4. Budget och verksamhetsplan 2019 

De sverigefinska representanternas önskemål inför budget och verksamhetsplan 

2019 är; kulturaktiviteter, finsk film, aktiviteter för barn och att sverigefinnarnas 

dag den 24 februari uppmärksammas.  

5. Öppet samråd  

Den 15 november 2018 är allmänheten inbjuden till öppet samråd. Mötet kommer 

att hållas på Vadsbo museum där utställningen Sisu & Sauna kommer att visas. 

Utöver det önskar de sverigefinska representanterna information från kommunen, 

så som det varit på tidigare öppna samråd.  

6. Övriga ärenden 

 

Finska föreningen anmäler byte av representanter i samrådsgruppen till 2019. 

Birgit Selmosson och Juha Sarajärvi lämnar över till Anja Vehkaperä och Seppo 

Torvinen.  

7. Nästa möte 

Nästa möte för samrådsgruppen är den 7 februari 2019.  

Minnesanteckningar: Annika Björklund 


