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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte,
finskt förvaltningsområde
Datum: 2019-02-07
Plats: Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2
Tid: 18.00
Närvarande: Seppo Torvinen, Anja Vehkaperä, Sirkka Taiminen, Raimo Kilpinen, Riitta
Kilpinen, Pia Pigg, Johan Abrahamsson (M), Anders Karlsson (C), Janne Jansson (S),
Annica Henrysson (förskolan), Elizabeth Lindholm-Hahne (äldreomsorgen), Annika
Björklund (kommunikation).
Ordförande hälsar välkomna och en presentationsrunda görs.
Sverigefinska dagen 24 februari

Kommunen kommer att uppmärksamma dagen. Det planerade är; flaggning på
torget, nyhet på hemsidan, inlägg på Facebook, finsk fika på Fredslunds
äldreboende, en litteraturutställning på biblioteket (startar veckan innan) samt
utökade öppettider för E-lux utställningen på museet. Om föreningarna ordnar
någon aktivitet som de vill bjuda in allmänheten till hör de av sig till Annika
Björklund så kan det läggas med i kommunens information.
Aktuellt

Kommunen har skickat in ansökan om utträde ur finskt förvaltningsområde, det
gjordes i december 2018. Anledning är att kommunen inte ser sig kunna leva upp
till de nya mycket hårdare lagkraven. Kommunstyrelsens ordförande förklarar att
kommunens ambition är att fortsätta med service och åtaganden gentemot finska
minoriteten i som tidigare men genom ett lokalt avtal istället.
Kommunen har fått uppmaning att komplettera ansökan och finska föreningen
kommer att få yttra sig över kommunens utträdesansökan.
Finska föreningen menar att de inte kan skriva under ett lokalt avtal då de inte kan
representera hela minoritetsgruppen på det sättet. De önskar ett öppet möte i
mars för att kunna få med de som inte är föreningsaktiva.
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Samarbetsavtal

Annica Henrysson, förskolan, föredrar kommunens förslag på samverkansavtal och
förklarar skillnaden på det jämfört med kraven om kommunen är kvar i
förvaltningsområdet. Diskussion i gruppen om vad det innebär för förskolan och
äldreomsorgen om vi ska följa de nya kraven som ställs på kommuner i förvaltningsområdet
när det gäller verksamhet till ”större del” på finska språket.
Det är liten efterfrågan på förskola på finska, idag finns det två barn i finska verksamheten.
Hemtjänsten vet aldrig var behov uppstår och kan behöva flytta runt medarbetare vilket inte
är bra. Förskola, hemtjänst och äldreomsorg och har redan idag svårt att rekrytera
finsktalande personal och behålla dem i den finska verksamheten och man ser inte att det
kommer att bli lättare framöver.
Gruppen diskuterar om den åldrande finska befolkningen i Mariestad och är överens om att
det framtida behovet i kommunen kommer att vara störst inom äldreomsorgen och inte är
så stort inom förskolan.
Övriga ärenden

Samrådsgruppen har inför mötet lämnat in nedanstående punkter till dagordningen.
Budget
Ingen särskild budget för finskt förvaltningsområde finns för närvarande. Verksamheten
drivs inom ordinarie budgetramar.
Koordinator
Kommunen har avvaktat anställning av samordnare och det är oklart om samordnare kan
erbjudas i framtiden även om kommunen blir kvar i förvaltningsområdet.
Planering
För närvarande saknas planering.
Öppet möte i mars
Gruppen beslutar bjuda in till öppet samråd den 14 mars kl 18.00 för att diskutera föreslaget
till samarbetsavtal och ge icke föreningsaktiva sverigefinnar möjlighet att ta del av det och
vara med i diskussionen. Kommunen kommer att annonsera mötet.
Nästa möte

Nästa möte för samrådsgruppen bokas till den 15 april kl 18.00.
Anteckningar av Annika Björklund

