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Minnesanteckningar från samrådsgruppens
möte, finskt förvaltningsområde
Datum: 2017-11-28
Plats: Torsö
Tid: 18:00-20:00
Närvarande: Pia Pigg (Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet), Eila Rantala
(Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet), Sirkka Taiminen (Mariestads finska
förening, pensionärssektionen Nopsat), Raimo Kilpinen (Mariestads finskspråkiga
pensionärsförening), Riitta Kilpinen (Mariestads finskspråkiga
pensionärsförening), Birgit Selmosson (Mariestads finska förening), Lea Into
(Pingstförsamlingens finska grupp)
Ida Ekeroth (kommunstyrelsens andra vice ordförande), Jan Hallström
(ordförande för socialnämnden), Lotta Hjoberg (sektorchef, stöd och omsorg),
Veera Säisä (samordnare, finskt förvaltningsområde)
1. Finland 100 självständighetsdag

Filmer: Aku Louhiniemis film Okänd soldat visas på Mariestads biograf från den 10
december.
Flaggning: Samrådsgruppen önskar att kommunen uppmärksammar högtiden
genom att flagga framför stadshuset samt vid stadshotellet.
Även övriga verksamhetsområden uppmuntras att flagga till ära av Finlands 100årsjubileum. Fredslunds enhetschef har redan uttryckt sitt intresse att flagga den 6
december.
Samordnaren tar reda på hur många finska flaggor det finns i kommunen och
beställer fler vid behov.

2. Sverigefinländarnas dag 24/2

Samrådsgruppen önskar Love Antell till Mariestad för ett uppträdande på
sverigefinländarnas dag den 24 februari. Finskt förvaltningsområde skulle stå för
kostnaderna och föreställningen vara gratis att besöka. Kommunen strävar efter
att boka Jubileumsteatern eller Mariestads teater och undersöker vad som är
möjligt.
3. Budget och verksamhetsplan

Samordnaren meddelar att Mariestads kommun årligen får 660 000 kronor i
statsbidrag. Med stödet finansieras de extra kostnader som det finska
förvaltningsområdet medför i fråga om förskola, språk och kultur, social- och
hälsovårdstjänster samt kommunstyrelsen.
Språk och kultur: Med anledning av Finlands 100-jubileumsår har en stor del av
statsstödet 2017 riktats mot kulturevenemang. Samrådsgruppen upplever att
främjande av och stöd för kulturen är viktigt även efter självständighetsdagen.
Därför önskas fortsatt prioritering av språk och kultur i budgeten för år 2018.
Äldreomsorg: En deltagare i samrådsgruppen önskar att Fredslunds anställda ska
förbättra sin service och upprätta en plan för grundande av en särskild
finskspråkig enhet. Alla finsktalande borde bosättas i samma enhet nära varandra.
Samordnaren presenterade Sävelsirkku, en digital tjänst, som används på de äldres
vårdhem för rehabilitering samt för att erbjuda olika stimulanser i vardagen.
Tjänsten kan användas i smartphone och på tabloid. Årslicens kostar 240 euro
och det tillkommer dessutom start- och utbildningsavgift om cirka 880 euro.
Oförutsedda utgifter: En medlem i samrådsgruppen lyfte fram punkten
”oförutsedda utgifter – 50 000 kr” i 2017 års budgetplan. Nästa års budgetplan
kan vara tydligare och mer transparant.
I övrigt: budgetplanen för år 2018 avviker inte mycket från förra årets plan.
4. Övriga ärenden

Samråd och delaktighet: Det diskuteras att samtliga åldersgrupper bör vara
representerade i samrådet. Det kom ett förslag från samrådsgruppen att man bör
få en person med i samrådsgruppen som skulle representera Mariestads
sverigefinska ungdomar. Samordnaren publicerar tillsammans med
kommunikationsavdelningen en annons på kommunens Facebook och Vadsbo
gymnasium. Samtliga medlemmar i samrådsgruppen uppmanas att bjuda med
yngre medlemmar och föräldrar till barn i daghemsålder till samrådet så att deras

önskemål också kan uppmärksammas bättre i beslutsfattande. Samordnaren
påpekade att föreningsmedlemskap inte är ett krav för deltagande i
samrådsgruppen.
Stöd till föreningar: I samrådet uppkom en fråga om användning av statsstödet till
stöd av föreningsmedlemmar. Majoriteten av samrådsgruppen upplever att
statsstödet ska användas för gemensamma föremål i Mariestads kommun.
Samrådsgruppen vill behålla gruppens sammanträden fyra gånger per år. Utöver
detta arrangerar kommunen ett öppet samråd per år.
Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplanen samt om nästa års budget vid
sitt möte i januari 2018.
5. Nästa samråd

Nästa samråd torsdag 1 februari 2018 kl.18.00

Minnesanteckningar: Lotta Hjoberg och Veera Säisä

