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Protokoll från samrådsmöte Finskt
förvaltningsområde
Datum:

2020-11-18

Plats:

Åsaka-Velandarummet, Trollhättans Stadshus

Tid:

15:30 – 16:30

Närvarande:
Via digital länk: Monica Hanson, kommunalråd, kommunstyrelsens förste vice
ordförande
Fysiskt närvarande:
Minna Hellström Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet,
Markku Viitanen, Finlands konsulat
Seija Holappa, Trollhättans Finska förening
Kalle Sova, Finska pensionärsföreningen Ketterät,
Antti Aro, Finska pingstförsamlingen
Peter Göthblad, hållbarhetsstrateg/koordinator

Mötets öppnande
Ordförande Monica Hanson, i dag närvarande via digital länk förklarade mötet öppnat och
hälsade deltagarna välkomna till detta något annorlunda möte.

Justerare Att justera dagens protokoll utsågs Minna Hellström – Peter mailar när det är
dags att skriva under.

Föregående mötesprotokoll Protokollen skickas inte ut, men finns på svenska
och finska på Trollhättans Stads hemsida (trollhattan.se) Inga synpunkter på protokollet
från februari 2020 som efter genomgång lades till handlingarna.

Minoritetens erfarenheter av pandemin Covid 19
Finska föreningen berättar att man genast ställde in alla aktiviteter under våren. Efter
sedvanligt sommaruppehåll körde man igång igen fast i mindre omfattning och i anpassad
form. Nu efter andra vågens inträde har man återigen stängt ner helt och hållet.
Finska pingstförsamlingen har vanligtvis sommarverksamhet på sin sommargård men
aktiviteterna har varit betydligt färre denna sommar. Däremot har man kunnat hyra ut till
privatpersoner i större omfattning så ekonomin har inte påverkats i så stor omfattning.
Församlingen har hittat syskonförsamlingar i Finland som kommit igång med att websända gudstjänster och på så vis har man kunnat fortsätta med sitt gudstjänstliv fast i
annan form
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Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet
Har fram till nu kunnat hålla igång hela eller delar av sina verksamheter men nu när
restriktionerna begränsar fler än 8 personer att delta kommer det att bli svårare. Man har i
vissa lägen valt att dela upp deltagarna så att man håller sig inom bestämmelserna men
ändå kan mötas i kyrkan. Minna har deltagit i den hjälp med inköp för personer över 70
eller i riskgrupp som Svenska kyrkan bedriver. Minna vittnar också om hur många äldre
plågas av ensamhet och isolering och där pandemin begränsat möjligheterna att bryta
densamma
Ketterät – Trollhättans finska seniorer
Ställde också tidigt in sina aktiviteter och väntar nu på att få flytta sin verksamhet till
Valkyrian – lokalen på Sylte har tyvärr inte motsvarat förväntningarna och är nu uppsagd.
Det finns ett önskemål från föreningen att se över hyressättningen i Valkyrian så att de
kan använda lokalerna så flexibelt som möjligt till minsta möjliga kostnad
Markku Viitanen, Finlands honorärkonsul
Berättar att han fått sitt förordnande förlängt med två år. Inom språkservice har han nu
under pandemin bedrivit verksamheten helt via telefon och mail från hemmet.
Ärendetillströmningen har varit ungefär motsvarande som tidigare (350 – 400 unika
ärenden)

Årsberättelse till Kommunfullmäktige
Peter drog lite kort om årsberättelse till Kommunfullmäktige avseende Finskt
förvaltningsområde 2019. Den innehåller kort bakgrund och beskrivning av
händelser under året. Tanken är att fullmäktigeledamöterna därigenom ska få en
uppfattning om vad som händer inom förvaltningsområdet och därmed bidra till
synliggörandet av den nationella minoriteten sverigefinnar. Ev synpunkter från
samrådet lämnas till Peter inom en vecka dvs senast den 25 november. Ärendet
kommer därefter att gå den normala ärendegången till Kommunfullmäktige.
Årsberättelsen var klar redan vid samrådet den 2 februari men blev pga pandemin
aldrig färdigbehandlad under våren.

Budget 2021
Peter gick igenom förslaget till budget för FFO 2021 och samrådet enades om att
godkänna förslaget – som en grund för arbetet under 2021 – men med den ovissa situation
som råder pga pandemin måste vi vara beredda att göra förändringar under året om så
krävs. Budgeten kommer nu efter samrådet att tas upp till Kommunstyrelsen för
fastställande.

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades denna gång

Mötets avslutande
Ordförande förklarade möte avslutat med en uppmaning att hålla i och hålla ut och vara
rädda om varandra – tills vi förhoppningsvis kan ses igen helt på riktigt under 2021.
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____________________________

____________________________

Monica Hanson, ordförande

Peter Göthblad, sekreterare

_____________________________
Minna Hellström, justerare

