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Sida: 1 (2)

Minnesanteckningar från samråd, finskt
förvaltningsområde
Plats: Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2
Tid: 18.00-19.33

Närvarande: Lea Into (Pingstkyrkans finska grupp), Raimo Kilpinen (MFP), Riitta
Kilpinen (MFP), Tellervo Körkkö (Pensionärsföreningen Hoijakka), Juha Sarajärvi
(MFF, Svenska kyrkans finska verksamhet), Birgit Selmosson (MFF).
Johan Abrahamsson (KSAU), Lotta Hjoberg (sektorchef, avvek kl. 18.34, vid
punkt 3), Carolina Nordling (samordnare, finskt förvaltningsområde).
1. Samordnaren informerade om sitt arbetsuppdrag. Det är frågan om en sex
månaders projektanställning där hon fungerar både som samordnare och
projektledare. Hennes uppdrag är att ta fram ett förslag för hur man i
Mariestads kommun ska organisera sig gällande finsk förvaltning.
2. Samordnaren berättade om förberedelserna inför sverigefinnarnas dag.
Den 24/2 ordnas en tillställning i stadshuset där Hannu Sarenström är
festtalare. I nuläget är 66 personer anmälda; sista anmälningsdag är den 19
februari. Behovet av tolk diskuterades och samrådet beslöt att
samordnaren beställer tolk till kvällen. Under vecka 8 pågår även en
utställning på stadsbiblioteket där man informerar om finskt
förvaltningsområde. Finska böcker ställs även ut.
3. Samordnaren redogjorde för olika alternativ gällande kartläggningsarbetet.
Olika möjligheter diskuterades. Det föreslogs att man kunde dela ut
enkäten till deltagarna på mottagningen i stadshuset den 24/2. Enligt
samordnaren är det knappast möjligt, eftersom det ännu återstår mycket
innan enkäten är klar för distribution.
I samband med diskussionen om kartläggningen önskades att information
om möjligheten till finska i förskolan skulle finnas på BVC. Likaså
önskades att DVD:n ”Tio pinnar i luften – lekar, sånger och verser på
finska och svenska” skulle fås till alla förskolor. DVD:n togs fram av
Västra Götalandsregionen 2011 och alla förskolor borde redan ha DVD:n.
Samordnaren kollar upp gällande båda ärendena.
Även situationen vid finska avdelningen på Fredslund och antalet
finskspråkig personal inom äldreomsorgen överlag diskuterades.

4. Annonsering i de rikstäckande sverigefinska tidningarna diskuterades.
Samrådet beslöt att inte annonsera i tidningarna i nuläget, istället ska man
utöka information på finska på kommunens hemsida.
Önskan att kommunens Fixartjänst även skulle finnas på finska
framfördes. Kommunalrådet och samordnaren undersöker saken. Likaså
frågades efter möjligheten till biståndsbedömt avdrag för ett städbolag
som erbjuder finskspråkig service. Kommunalrådet och samordnaren
kollar om företaget i fråga är ett så kallat LOV-företag.
5. Samrådet beslöt att minnesanteckningarna från samrådet ska finnas på
både finska och svenska. Minnesanteckningarna skickas ut till samrådets
medlemmar och sätts upp på kommunens hemsida.
6. Nästa samråd hålls torsdagen den 19 maj kl. 18.00 i stadshuset.
Samordnaren bjuder in Anna-Karin Yséus, chef för förskola och
pedagogisk omsorg, till mötet. Förslag till punkter till dagordningen ska
vara samordnaren tillhanda senast 2016-05-11.
7. Finska föreningen bjöd in alla till sin lokal den 24/2 kl. 9.00 då de hissar
den sverigefinska flaggan. Finska föreningens ordförande informerade om
en pysseldag för sverigefinska barn som de ordnar på biblioteket den 19
februari. Temat är Mumintrollen. Till våren planerar de en författarträff,
medan de på hösten firar sitt 50-års jubileum och ordnar program på
skördefesten.
Rätten till tolk i samband med läkar- och sjukhusbesök diskuterades även.
Kommunalrådet har varit i kontakt med Skaraborgs sjukhus och Västra
Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter
Anteckningarna fördes av Carolina Nordling

