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Tid och plats Anderssonrummet Trollhättans Stadshus kl 15.00 – 17.00  
  

 
Närvarande 
  
Monica Hanson, kommunalråd Trollhättans Stad 
Ilkka Pasanen, Finska föreningen 
Jouko Kokko, Finska pensionärsföreningen Ketterät 
Minna Hellström, Svenska kyrkan, finskspråkig verksamhet 
Markku Viitanen, Finlands konsulat   
Katarina Nyman, Integrationsstrateg, Trollhättans Stad  
Peter Göthblad, folkhälsostrateg/koordinator Trollhättans Stad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sekreterare ………………………………….  
 Peter Göthblad  
    
Ordförande …………………………………. 
 Monica Hanson  
 
Justerande ………………………………….        
 Ilkka Pasanen  
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§1 Mötets öppnande  
Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
 
§2 Föregående mötesprotokoll  
Ordföranden gick kort igenom protokollet från den 20 september 2017, som därefter 
lades till handlingarna.  
 
§3 Val av justerare 
Att justera dagens protokoll utsågs Ilkka Pasanen. 
 
 
§4 Årsberättelse för år 2017 
I den revisionsrapport som avlämnades under våren 2017 och som 
Kommunstyrelsen besvarat, fanns ett förbättringsförslag som innebär att Trollhättans 
Stad årligen bör ta fram en årsberättelse som via Kommunstyrelsen går till 
Kommunfullmäktige i syfte att beskriva de olika aktiviteter som bedrivits inom Finskt 
förvaltningsområde under året, och på så vis också bidra till att synliggöra den 
finsktalande minoriteten. Peter Göthblad har gjort en sådan sammanställning som 
skickats ut till ledamöterna i förväg och som nu kort diskuterades på mötet. Med 
några smärre förändringar enades samrådet om att godkänna årsberättelsen. 
Årsberättelsen kommer också efter politisk behandling, att översättas till finska och 
finnas tillgänglig på Stadens hemsida på båda språken. 
 
  
§5 Förslag till budget 2018 
Ett förslag till användning av de statsbidrag som utgår till Finskt förvaltningsområde 
har upprättats, och skickats ut till ledamöterna i förväg. Vid mötet sker en genomgång 
av de olika budgetposterna och därefter godkännes den upprättade budgeten. Vid 
ändrade förhållanden under året, kommer samrådet att informeras och ha möjlighet 
att lämna synpunkter på eventuellt förändrad användning. 
 
 
§6 Förslag till reglemente för samrådet   
I den revisionsrapport som tidigare omnämnts, fanns även ett förslag att formalisera 
samrådet ytterligare. Peter Göthblad har därför tagit fram ett förslag till reglemente 
som skickats ut till ledamöterna i förväg och som föranledde en del diskussion vid 
mötet – vi enades om att bordlägga frågan och återuppta diskussionen vid nästa 
samråd (2/5) 
 
 
§7 Öppet samråd  
Vi beslutade att bjuda in till öppet samråd onsdagen den 17/10 kl 18-20 på Folkets 
Hus. Lennart Rhodin kommer att bjudas in för att tala om den nya 
Minoritetslagstiftningen som förväntas träda i kraft från januari 2019. Till mötet kan 
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även ställa frågor i förväg som på så vis kan förberedas och man kan ge svar vid 
mötet. Andra frågor kan ställas vid mötet men då kommer man inte att få svar förrän 
efteråt. Vi vill undvika att det uppstår diskussioner omkring enskilda ärenden, utan vill 
eftersträva mer allmänna frågeställningar. Vid samrådet ska flera finska tolkar finnas 
närvarande 
 
§8 Övriga frågor  
Ett ärende inom hemtjänsten diskuterades – en finsktalande man som ska få hjälp av 
icke-finsktalande personal, öppnar inte dörren och eftersom personalen är ensam, 
använder man inte nyckel för att gå in – detta upprepas i flera dagar så att mannen 
inte får tillräckligt med mat eller omvårdnad. Vilka regler gäller och hur kan 
hemtjänsten agera annorlunda i dessa ärenden? Peter kollar av med 
omsorgsförvaltningen och återkommer med rapport vid nästa samråd (2/5) 
 
Nästkommande möten bestäms till:  
Onsdagen den 2 maj kl 16-18 i Anderssonrummet, entréplan Stadshuset 
Onsdagen den 25 september kl 16 – 18 i Anderssonrummet, entréplan Stadshuset 
 
 
§9 Mötets avslutande  
Ordförande Monica Hanson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 


