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Minnesanteckningar från samrådsgruppens möte, 

finskt förvaltningsområde 
Datum: 2019-04-15 

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), Karin Utbo (äldreomsorgen), Åsa Alvner (sektor ledning).  
 

Ordförande hälsar välkomna och en presentationsrunda görs. 

Aktuellt 

Rapport från verksamheterna om att det inte är några förändringar inom förskola 

och äldreomsorg. Två barn går på Österåsens skola och fyra platser är belagda på 

Fredslund. 

Föreningen har lämnat in punkter man vill prata om på mötet 

 

Koordinator 

Senaste rekryteringen lyckades inte. Nu avvaktar kommunen regeringens beslut 

om utträde. Det finns en önskan från föreningen att ha en 

koordinator/samordnare tillsammans med andra kommuner. Föreningen åker till 

andra kommuner som anordnar aktiviteter och man har mycket kontakt med 

Skövde kommun. 

 

Redovisning 2018 

Kommunen redovisar var statsbidraget använts 

Disponibelt statsbidrag  660 000 kr 

Förskola 

Lön   78 750 kr 

Föreställning   12 205 kr 
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Äldreomsorg  236 250 kr 

 

Inflytande, delaktighet och samråd 

Förtäring           201 kr 

Arvoden        5 966 kr 

Annons        6 360 kr 

 

Språk och kultur   

Kulturevenemang   142 211 kr 

Litteratur/tidskriftsinköp     11 476 kr 

 

Samordning 

Personal   147 925 kr 

Resor och logi      1 085 kr 

Rekrytering     10 328 kr 

 

Övergripande information 

Annons      5 000 kr 

 

Summa kostnader  657 759 kr 

 

Årsplan 2019 

Ingen särskild budget för finskt förvaltningsområde finns för närvarande. 

Verksamheten drivs inom ordinarie budgetramar. Inom förskolan fortsätter 

arbetet som tidigare och man informerar finskspråkiga föräldrar om att förskolan 

finns för att få mer barn till förskolan Österåsen.  

Vad gäller omsorgen så är det lätt att samverka kring korttidsplatser, för längre 

perioder vill de äldre gärna vara på hemorten. 

Sverigefinska dagen 24 februari 

Uppföljning av Sverigefinska dagen. 10 stycken deltog från föreningen. 

Kommunen kommer att uppmärksamma dagen. Enligt föreningen blev fikat en 

miss och man saknade någon från kommunen på plats. Det framkom önskemål 

om underhållning just denna dag. 

 

Fredslund 
Föreningen är bekymrade över att man inte få mer boende till Fredslund. Man upplever att 
det är bra på Fredslunds boende och de som bor där är nöjda. 
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Öppet samrådsmöte 
Kommunen står fast vid sitt beslut om utträde ur finskt förvaltningsområde. Finska 
föreningen hade mycket synpunkter på mötet, både vad gäller tiden och att vissa individer 
upplevdes som störande.  
 
Övriga frågor 
Önskemål finns om att få ut kallelsen sju dagar före mötet. Om kommunen inte kan svara 
på frågor under mötet lämnas svar vid nästkommande träff. 
 

Nästa möte 

Nästa möte för samrådsgruppen bokas till den 2 september kl 16.30.  
 
 
 Anteckningar av Åsa Alvner 


