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§ 10 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Monica Hanson avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
§ 11 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Katarina kävi lyhyesti läpi 2. maaliskuuta 2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan. Joitakin
selvennyksiä tehtiin. viime kokouksessa otettiin esiin kotipalveluun liittyvä asia; ehdotus
päivystysnumerosta, josta voisi tavoittaa suomea puhuvaa henkilöstöä puhelimitse. Esille
otettiin myös esitys suomenkielisiä sanoja ja fraaseja sisältävästä sanakirjasta, jota
suomea taitamaton henkilökunta voisi käyttää. Peter ottaa yhteyttä Boråsin kuntaan ja
tiedustelee onko siellä jo tällaista valmista materiaalia saatavilla.
Käsittelijöitä pitää myös informoida vähemmistöön kuuluvien oikeudesta saada
avustuspäätökset ja muut päätökset käännettyinä suomen kielelle. Tätä koskevat rutiinit
pitää tarkistaa. Suomen kielelle käännetyt lomakkeet pitää myös päivittää. Tämän
jälkeen edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
Syyskuun kokouksen päivämäärä on väärä pöytäkirjassa, se pitää olla 26. syyskuuta
eikä 25.
Näiden selvennysten jälkeen pöytäkirja siirrettiin asiakirjoihin.
§ 12 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ilkka Pasanen.
§ 13 Neuvonpidon sääntöehdotus (keskustelua jatkettiin)
Keskusteltiin neuvonpidon ja sen säännöstön muodollistamisehdotuksesta. Siitä on
keskusteltu jo aikaisemmin ja muun muassa koko sosiaalisen kestävän kehityksen
työvaliokunnan ottamisesta mukaan neuvonpitoon. Etuna voisi olla mahdollisuus tavata
entistä useampia poliitikkoja. Silloin poliitikkojen määrä olisi kuitenkin suurempi kuin
vähemmistön edustajien.
Siirretäänkö päätös seuraavalle toimikaudelle? Neuvonpito ehkä tulisi pitää, kun
useampia edustajia on paikalla.
Kommentteja ehdotuksesta:
§ 1, 3. kappale, voi informoida vaihdetaan neuvotella, koska kysymyksessä on kaksi eri
asiaa. Informaatiota tarvitaan tehtäessä päätöksiä ja muutoksia, jotka vaikuttavat
ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön.
§ 2 Kuinka monta politiikan edustajaa on kohtuullista olla mukana suhteessa
vähemmistön edustajiin? Kaikkien osanottajien on tunnettava neuvonpito mielekkääksi.
Uusi vähemmistölainsäädäntö voi myös vaikuttaa säännösten muotoiluun.
On parempi lykätä säännöstön tarkistus 1. tammikuuta saakka vaalien jälkeen ja kun
uusi laki astuu voimaan. Neuvonpitoryhmä ilmoittaa ensin mielipiteensä ja sen
jälkeen tehdään päätös.
§ 14 Takaisinkytkentä kotipalveluun jne.
Koska kenelläkään hoivahallinnosta ei ollut mahdollisuutta osallistua tämänpäiväiseen
kokoukseen, heidät kutsutaan mukaan myöhemmin.
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§ 15 Lyhyt raportti kokouksesta Göteborgissa 13. huhtikuuta
Lääninhallitus kutsui kokoukseen, johon Lennart Rhodin oli myös kutsuttu puhumaan.
Trollhättanin kaupunkia oli myös pyydetty mukaan kertomaan miten me työskentelemme ja
Peter esitteli Trollhättanin työtä kokouksessa.
Lennart Rhodin kertoi uudesta lainsäädännöstä. Lennart ei kosketellut isommin otsikkoa
omasta vallasta vähemmistöpolitiikassa. Omavaltakysymys jää ehkä nuorempien
sukupolvien hoidettavaksi. Mutta kuinka saadaan mukaan nuoria, joita ei byrokratia
kiinnosta suuremmin? Mikä on vähemmistöpolitiikan pitkän aikavälin tavoite ja mitä me
haluamme sen suhteen tehdä?
Suomen kielen hallintoaluekuntia on 64. Tarvittaisiin yleinen panostus koulutukseen siitä
mitä neuvonpito on (sekä poliitikoille, virkailijoille että vähemmistön edustajille).
Myös Lilla Edetin kunnanhallituksen puheenjohtaja oli paikalla ja nyt avautuu ehkä
mahdollisuus tehdä yhteistyötä jatkossa.
Olisi myönteistä tehdä yhteistyötä Boråsin tai muiden lähellä sijaitsevien
hallintoaluekuntien kanssa. Lähellä ovat muun muassa Uddevalla, Vänersborg, Åmål ja
Mellerud.
Peter piti hyvän esityksen Trollhättanin työstä. Myös lääninhallitus ja Länsi-Götanmaan
aluehallinto olivat tyytyväisiä tapaamiseen.
§ 16 Ennen avointa neuvonpitoa lokakuussa
Keskusteltiin avoimen neuvonpidon lykkäämisestä keväälle 2019. Se mahdollistaisi uusille
neuvonpidon osanottajille mahdollisuuden päivittää tietonsa tältä alueelta uuden
lainsäädännön myötä. Siirretään avoin neuvonpito vuoden 2019 alkuun (tammi- tai
helmikuuhun).
§ 17 Muut asiat
Katarina kertoi lähtevänsä kielikurssille Suomen Hanasaareen viikoksi heinä-/elokuun
vaihteessa.
§ 18 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Monica Hanson kiitti osanottajia ja julisti kokouksen päättyneeksi.
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