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Protokoll från samrådsmöte Finskt 
förvaltningsområde 
 

Datum: 2021-12-20 

Plats: Villa Stranna 

Tid: 16:00 – 18:10 

Närvarande: 
Monica Hanson, kommunalråd, kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Seija Holappa, Trollhättans Finska förening 
Kaarlo Kahra, Trollhättans Finska förening 
Kalle Sova, Finska pensionärsföreningen Ketterät,  
Salli Hakala, 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 Kaarlo Kahra – Peter mailar när det är 
dags att skriva under. 

Föregående mötesprotokoll  Föregående (2021 -09-22)  mötes protokoll har 
skickats ut till deltagarna, på både svenska och finska, Inga synpunkter framkommer så 
protokollet läggs till handlingarna. 

Ekonomi 2021 
Koordinator Peter Göthblad gör en summering av årets ekonomi med hjälp av en 
Powerpoint- presentation. Av erhållna 990 000 kr ser det ut som att resultatet blir att 
924 000 har gått åt,  att 66 000 kr kommer att överföras till kommande år och att 
statsbidraget därmed kommer att reduceras med motsvarande belopp. 

Fastställande av budget för år 2022 
Ett förslag till budget för år 2022 presenterades vid förra mötet i september, samt har 
sänts ut inför detta möte. En synpunkt som kom fram var att det kanske inte är bästa sätt 
att använda omkring 60 000 på annonsering i de båda veckotidningarna Ruotsin 
Suomalainen och Suomen Uutisviikko  utan att information kan spridas mer lokalt genom 
föreningarnas Facebook-sidor mm. Samrådet enades om att fastställa förslaget men att 
man under året kan komma att behöva justera beloppen mellan de olika budgetposterna 
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beroende på hur utvecklingen, bl a med Covid 19 kommer att utveckla sig. Samrådet 
skickar därmed den fastställda budgeten till Kommunstyrelsen. 

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 finns ett förslag till formulering som också skickats ut i 
kallelsen, att väva in i den Social hållbarhetsstrategin som revideras  och  som kommer att 
behandlas i Kommunstyrelsen under januari 2022. Samrådet har inga invändningar mot 
det framtagna förslaget – men vill om möjligt komma in tidigare i processen om det blir 
aktuellt med kommande översyner av liknande slag. 

 

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, plattformen presenterade på samrådets 
möte i september och därefter har Kalle träffat Svenska kyrkan, Ketterät och Finska 
föreningen för att gå igenom lite mer fördjupat hur den fungerar. Vi vill gärna bjuda in Kalle 
till nästa samråd och i samband med det även erbjuda den finsktalande gruppen inom 
Pingstförsamlingen och Katja Pulkkinen från Träffpunktsverksamheten ett möte med 
Kalle. Förslaget är att detta sker vid kommande möte i februari 2022 

 

Läget inom respektive förening – aktiviteter/behov mm  
Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet Minna var ej närvarande men rådet fick 
information om julkonserterna ”Kauneimmat Joululaulut” som ägde rum i Lextorpskyrkan 
den 12 december. Nu under Pandemin delade man upp det i två konserter och delade ut 
gratis entrébiljetter till max 100 personer per konsert. Något mindre än förväntat kom 
som publik till konserterna. 

Finska föreningen Kaarlo berättar att de olika aktiviteter som legat still under Pandemin 
nu åter har startat upp, det är bl a gymnastik, karaoke och skapande verksamhet och man 
har också dragit igång en litteraturgrupp. Det mesta sker på Valkyrian som för det mesta 
fungerar bra men det har varit en del problem med städning på senare tid. Ev kommer det 
enl Kultur- och fritidsförvaltningen att ske en uppfräschning med bl a  nya möbler inom 
kort. Planeringen för 2022 innehåller två kurser i mobilanvändning, utställning av 
Trollhättekonst och planering av några bussresor med historikt eller kulturellt innehåll, 
riktade till hela Sverigefinska minoriteten. De tidigare bussresorna till Lars Lerins 
konstutställning i Karlstad och Teaterresan till Skövde  som föreningarna samarrangerade 
uppskattades mycket av deltagarna. Föreningen har fn 44 betalande medlemmar och 
befinner sig fortfarande i ”återhämtningsfas” men med en stabil styrelse med koll på 
ekonomin, och med utmaningen att försöka nå fler och nya medlemmar till föreningen. 
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Ketterät – Trollhättans finska seniorer  Kalle och Salli berättar att de träffas i Valkyrian 
varje onsdag sedan en tid tillbaka – och har  seniordans på måndagar, då sex par träffas. I 
övrigt har Salli gymnastik (och efter att man deltagit får man tillgång till kaffet…) De är fn 
c:a 50 aktiva medlemmar i föreningen men tror att det kan öka något om de kan hålla 
igång aktiviteterna under våren. 

Finsktalande gruppen inom  pingstförsamlingen De är c: 25 aktiva och träffas varje tisdag   
i Pingstkyrkans ungdomslokaler ”Robert”.  Antti presenterade också den  lägergård som 
man från församlingen har tillgång till (vid sjön Anten).  Gården kan hyras av föreningar 
med barn- ungdoms- och pensionärsverksamhet för finsktalande, men även 
svensktalande är välkomna – det finns ett 15 tal stugor med sammanlagt c:a 90 bäddar för 
övernattning. Gården drivs i föreningsform med c:a 200 medlemmar och Antti är 
bokningsansvarig. Förutom det faktum att gården är ”alkoholfritt område” så finns inga 
begränsningar eller speciella krav på de som vill hyra in sig. Årligen genomförs där en stor 
fisketävling med många deltagare. Samrådet diskuterar möjligheten att använda 
lägergården till att  samla föreningar, tjänstepersoner och politiker från de västsvenska 
Förvaltningskommunerna vid något tillfälle. Antti delade ut broschyrer och pennor med 
kontaktuppgifter och står gärna till tjänst för förfrågningar om lägergården.  

Markku Viitanen, Finlands honorärkonsul Markku är fn på semesterresa till Sydafrika – 
tjänsten på Stadshuset upprätthålls av hans bror Sauli Viitanen. Markku kommer tillbak i 
början av mars 2022. 

Plan för samrådsmöten och Öppet samråd för år 2022 
Peter presenterade en plan för kommande möten, som med smärre justeringar 
fastställdes av samrådet: 

Februari – samråd med inriktning på Språk och kultur – vi bjuder in Kalle Kinnunen  som 
gäst 

April – Öppet samråd med inriktning på äldres behov – vi bjuder in personal från 
Omsorgsförvaltningens olika delar 

Maj – samråd med inriktning på förskolebarnens behov – vi bjuder in personal från 
Vällingklockan m fl 

September – samråd med inriktning ekonomi och budget för kommande år  

November – allmänt samråd med öppen dagordning samt fastställande av budget för år 
2023 

Vi enades om att tisdagar kl 15 – 17 är en bra tid att mötas och att ordförande och 
koordinator gemensamt tar fram förslag på datum till kommande möte i februari utifrån 
vad Kalle också kan medverka i. 

Övriga frågor  
En synpunkt framkom att vi kanske kunde besöka Skövde kommun där man utvecklat 
samrådet med beslutsrätt i vissa frågor och ett mer systematisk framtagande av 
budgeten. 
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Mötets avslutande 
Ordförande förklarade möte avslutat,  tackade för värdefulla tankar och synpunkter och 
önskade alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!. 

 

  

  

 

____________________________                            ____________________________ 

Monica Hanson, ordförande                                     Peter Göthblad, sekreterare 

 

_____________________________ 

Kaarlo Kahra, justerare 

 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELISTA UUTTA VUOTTA!!! 
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