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Protokoll från samrådsmöte Finskt
förvaltningsområde
Datum:

2021-09-22

Plats:

Villa Stranna

Tid:

15:15 – 17:10

Närvarande:
Monica Hanson, kommunalråd, kommunstyrelsens förste vice ordförande
Minna Hellström Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet,
Markku Viitanen, Finlands konsulat
Seija Holappa, Trollhättans Finska förening
Kalle Sova, Finska pensionärsföreningen Ketterät,
Antti Karjalainen, Finska gruppen inom Trollhättans pingstförsamling
Peter Göthblad, hållbarhetsstrateg/koordinator

Mötets öppnande
Ordförande Monica Hanson, förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

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

Föregående mötesprotokoll Normalt läggs protokollen ut på Stadens hemsida:
trollhattan.se där de kan läsas både på svenska och på finska. Föregående (2020-11-18)
och detta mötes protokoll kommer att skickas ut till deltagarna samt läggas ut på
hemsidan när det justerats och översatts.

Läget inom respektive förening – aktiviteter/behov mm
Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet Minna berättar att man inom Lextorps
församling nu startat upp verksamheterna fullt ut. Fortfarande har man krav på
föranmälan vid deltagande i grupper riktade till de yngre åldersgrupperna eftersom dessa
ju inte är vaccinerade ännu. Däremot i verksamheter riktade till den vuxna och äldre
befolkningen är det bara att komma utan föranmälan. Svenska kyrkan Trollhättan har
under Pandemin haft ett avtal med Trollhättans Stad såsom samordnare av tjänster för
att hjälpa ensamma och äldre att kunna få hem matvaror från affären, medicin från
Apotek mm. Tjänsterna har avvecklats under våren och idag är man tillbaka till det mer
ordinarie arbetet inom Diakoniverksamheten.
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Finska föreningen Seija berättar att de olika aktiviteter som legat still under Pandemin nu
åter har startat upp. Föreningen kommer nu till helgen att ha årsmöte mm för att komma
tillbaka till det normala igen. Under Pandemin har de flesta aktiviteter ställts in men
medlemmarna har skapat kontaktgrupper som hållit telefonledes kontakt med varandra
och kunnat hjälpas åt i vissa situationer
Ketterät – Trollhättans finska seniorer Kalle berättar att de träffas i Valkyrian varje
onsdag sedan en tid tillbaka – de kommer också att ha seniordans på måndagar framöver.
Han har varit på Axevalla Folkhögskola och fått tillfälle att delta i en utbildning för
dansledare. Han berättar även att några från föreningen kommer att delta i en
buss/båtresa till Finland som Riksförbundet anordnar i början av oktober.
Finska pingstförsamlingen Idag deltog för första gången Antti Karjalainen som ny
representant i Samrådet. Egentligen tillhör den finsktalande gruppen numer Trollhättans
Pingstförsamling och är inte längre en egen förening. De träffas dock som grupp, har
nyligen kommit igång igen efter Pandemin och ses i Pingstkyrkans ungdomslokaler
”Robert” fortsättningsvis på tisdagar. Antti kommer vid nästa samråd att presentera den
lägergård som man från församlingen har tillgång till (vid sjön Anten).
Markku Viitanen, Finlands honorärkonsul Markku berättar att han snart har gjort 20 år
som konsul. Finland har utsett en ny ambassadör Maimo Henriksson som under hösten
börjat sitt arbete. Tidigare generalkonsulatet i Göteborg har stängt och alla ärenden som
tidigare kunnat skötas den vägen – får man vända sig till Stockholm och ambassaden med.
I sin roll inom Språkservice berättar Markku att han det senaste året bara haft
telefonservice, men att planen nu är att åter finnas på plats i Stadshuset fr o m den 7
oktober. Stadshusets foajé har varit stängd för ombyggnation men har nu öppnat igen.
Markku kommer även fortsättningsvis att ha samma tider d.v.s. Måndag och Torsdag kl
08:00 – 11:00 och nås på samma direktnummer 0520-49 77 40 eller via Kontaktcenter
0520-49 50 00. Antalet ärenden håller sig relativt konstant över tid de senaste åren.

KESKI – En digital plattform för information och dialog.
En ung Sverigefinsk aktivist Kalle Kinnunen har skapat ett digitalt verktyg för att upprätta
en bättre tillgänglighet till information, dialog och önskemål som innefattar både
kommun, region, föreningsliv och kulturutövare. Trollhättan och Uddevalla har anmält sig
som pilotkommuner för att komma igång med arbetet. VGR kommer att delfinansiera
verksamheten. Minna har redan innan mötet hitta hemsidan ”keski.se” och tittat igenom
vilka möjligheter som finns. Det framkommer önskemål från föreningarna att Kalle skulle
kunna komma ut till föreningsmöten och presentera plattformen så att medlemmarna kan
komma att använda den på rätt sätt. Man önskade även att få hjälp med allmän
datakunskap på finska – något som kanske Kalle också skulle kunna bidra med? Peter får i
uppdrag att kontakta Kalle snarast och höra om han har möjlighet till detta.
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Kontaktcenter Den 1 september öppnade det nya Kontaktcenter som ska utgöra en
väg in för allmänhetens kontakter med kommunen. Både Monica och Peter har på olika
sätt arbetat för att det ska finnas finsktalande personal på centret men det har av olika
anledningar inte blivit så. Under mötet ringer Peter upp kommunens växelnummer och vi
får höra hur det efter några knapptryck kommer ett svar på finska språket. Vi är överens
om att det inte är OK att behöva passera ett steg på engelska för att komma dit – hellre då
en svensktalande som hänvisar till nästa steg. Centret kommer att kunna hänvisa
finsktalande till de tider då Markku finns på plats – men även erbjuda hjälp på svenska om
man inte vill vänta till de tider då han finns tillgänglig ( måndag o torsdag kl 8 – 11)

Mål och handlingsplan Nationella minoriteter Under 2019 påbörjades ett
arbete med mål och handlingsplan som krävs för att uppfylla den förstärkta
minoritetslagstiftningen från samma år. Arbetet påbörjades men avstannade pga
Pandemin. Det behöver inte vara ett eget dokument utan kan med fördel inlemmas i det
ordinarie styrsystemet. Nu är det aktuellt att väva in mål och handlingsplan i samband
med en översyn av den Social hållbarhetsstrategin och under hösten kommer samrådet
att få tillfälle att yttra sig över förslaget – som troligen kommer att behandlas politiskt
under november.

Ekonomi 2021
Delvis pga Pandemin så har flera planerade aktiviteter fått ställas in under året, bl a en del
arrangemang på Träffpunkterna, och ett antal finska filmer på Bio. Det ser därför ut som
att vi får en del pengar över för år 2021. Om så är fallet förs dessa över till nästa år i den
kommunala budgeten – och statsbidraget minskas med motsvarande belopp för 2022 –
vilket i praktiken gör att vi alltid har samma årsbudget att handskas med. Statsbidraget
uppgår till 990 000 årligen och därutöver finns ett extra tilläggsanslag från
Kommunstyrelsen på 80 000 kr – riktat till den finska språkservicen (Markku).

Budget 2022
Peter presenterade ett förslag/utgångspunkt för budget 2022. Samrådet uttrycker
missnöje med att Samordnartjänsten ännu inte återgått till den kommunala budgeten
utan föreslås belasta statsbidraget även kommande år. Det var inför budget 2019 som en
allmän besparing på Kommunstyrelsens förvaltning lades ut och en av lösningarna blev att
delar av samordnartjänsten belastar statsbidraget. Ursprungligen var det 40% = 310 000
krav en heltid, sedan 30% av en heltid = 230 000 och i förslaget till 20220 finns 210 000
avsatta. Samrådets synpunkter kommer att förmedlas inför de politiska beslut som
fastställer budgeten.

Reglemente för samrådet
Under 2019 påbörjades ett arbete med att ta fram ett reglemente för Samrådet – Vilka
föreningar, politiker och tjänstpersoner ska delta, hur kallelse skickas, underlag och
protokoll mm. Detta arbete avstannade pga Pandemin men behöver nu på nytt lyftas för
diskussion vid ett senare samråd.
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Barnomsorg
Något färre barn än tidigare utnyttjar möjligheten till den ambulerande pedagogen. Vid
avdelningen på Vällingklockan finns just nu bara ett barn med finska som modersmål.

Äldreomsorg
Avdelningen på tidigare Blåvingen är full ( åtta platser) och minst en person står i kö.
Träffpunkterna ska starta i mindre skala och man måste anmäla om man vill delta i någon
aktivitet.

Kulturarrangemang
Finsk film på Bio vid tre tillfällen under hösten – Peter skickar affischer till föreningarna –
först ut är filmen ”Peruna” den 19/10 kl 18:00. Diskussion omkring ett erbjudande att få en
konsert med Danny från Finland under april – intresset var inte så stort och vi kommer inte
att gå vidare med planeringen.

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades denna gång

Mötets avslutande
Ordförande förklarade möte avslutat och tackade för värdefulla tankar och synpunkter

____________________________

____________________________

Monica Hanson, ordförande

Peter Göthblad, sekreterare

_____________________________
Minna Hellström, justerare

