FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMRÅDSMÖTE 2018-05-02

Tid och plats

Anderssonrummet Trollhättans Stadshus kl 16.00 – 18.00

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

Sekreterare

………………………………….
Katarina Nyman

Ordförande

………………………………….
Monica Hanson

Justerande

………………………………….
Ilkka Pasanen

Kontoret Tillväxt och utveckling
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§10 Mötets öppnande
Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§11 Föregående mötesprotokoll
Katarina gick kort igenom protokollet från den 2 mars 2018. Några förtydliganden gjordes.
Angående ärendet inom hemtjänsten fanns ett förslag om journummer som lyftes under
förra mötet, där man skulle kunna nå finsktalande personal per telefon. Förslag på en
lathund med finska ord och fraser som icke-finsktalande personalkan använda lyftes
också. Peter skulle kontakta Borås kommun för att titta på om de har något material redan.
Handläggarna behöver informeras om rätten att få biståndsbeslut och andra beslut
översatta till finska, rutinerna kring detta behöver ses över. Översättning av blanketter
till finska behöver också uppdateras. Därefter godkändes föregående protokoll.
Mötet för september är fel i protokollet, det ska vara 26 september istället för den
25:e.
Efter dessa förtydliganden lades protokollet till handlingarna.
§12 Val av justerare
Att justera protokollet för dagens samråd utsågs Ilkka Pasanen.

§13 Förslag till reglemente för Samrådet (fortsatt diskussion)
Diskussion utifrån förslaget om att ytterligare formalisera samrådet och dess
reglementen. Det har diskuterats vid tidigare tillfällen, bland annat om att addera hela
utskottet för social hållbarhet. En fördel kan vara möjligheten att möta fler politiker.
Dock skulle det även resultera i många politiker jämfört med minoritetsrepresentanter.
Ska beslutet avvaktas till nästa mandatperiod? Samråd behöver kanske ske med fler
representanter närvarande.

Kommentarer kring förslaget:
§1, 3:e stycket, kan informera bytas ut till samråda eftersom det är två olika saker.
Information behöver ges när olika beslut och förändringar sker som påverkar den
sverigefinska minoriteten.
§2 Hur många politiska representanter är rimligt att ha i relation till antal
minoritetsrepresentanter? Det ska kännas meningsfullt för alla deltagande att ha
samråd. Ny minoritetslagstiftning kan också påverka utformningen av reglementet.
Det är bättre att avvakta revideringen av reglementet till 1 januari efter valet och den
nya lagen träder i kraft. Samrådet tycker till innan och sedan tas det till beslut.
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§14 Återkoppling fråga om hemtjänst mm
Eftersom ingen från omsorgsförvaltningen hade möjlighet att delta idag bjuds de in till
ett annat tillfälle.

§15 Kort rapport från mötet i Gbg den 13 april
Länsstyrelsen bjöd in till en träff, där Lennart Rhodin också var inbjuden att tala.
Trollhättans Stad var också inbjudna att berätta hur vi jobbar, där Peter presenterade en
del av Trollhättans arbete.
Lennart Rhodin berättade om den nya lagstiftningen. Lennart berörde ej rubriken om
egenmakt inom minoritetspolitiken särskilt mycket. Egenmaktsfrågan blir kanske en fråga
för en yngre generation att ta vidare. Men hur engagerar man ungdomar som inte är så
mycket för det byråkratiska? Vad är det långsiktiga målet med minoritetspolitiken och vad
vill vi göra med det?
Finns 64 finska förvaltningskommuner. Det skulle behövas en allmän utbildningsinsats
som handlar om vad samråd är för något (både för politiker, tjänstepersoner som för
minoritetsrepresentanter).
Även kommunstyrelsens ordförande från Lilla Edet var där, där det eventuellt kan finnas
en öppning till framtida samarbete.
Samarbete med Borås vore positivt, eller med andra förvaltningskommuner som ligger i
närheten. Bland annat finns Uddevalla, Vänersborg och Åmål och Mellerud.
Peter gjorde en jättebra presentation av Trollhättans arbete. Även Länsstyrelsen och
regionen var nöjda med dagen.

§16 Inför Öppet samråd i oktober
Vi diskuterade att skjuta fram det öppna samrådet till våren 2019. Det skulle möjliggöra för
nya deltagande i samrådet att bli uppdaterade på området, utifrån den nya lagstiftningen.
Flyttas till början av 2019 (januari eller februari).

§17 Övriga frågor
Katarina berättar att hon åker till Finland på språkkurs på Hanaholmen, första veckan i
månadsskiftet juli/augusti.

§18 Mötets avslutande
Ordförande Monica Hanson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
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