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trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se 

Protokoll från samrådsmöte FFO 2020-02-04 
 

Datum: 2020-02-04 

Plats: Anderssonrummet, Trollhättans Stadshus 

Tid: 16:00 – 18:00 

Närvarande: 

Minna Hellström Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet,   
Markku Viitanen, Finlands konsulat 
Leila Kukkola och Seija Holappa, Trollhättans Finska förening 
Salli Hakala och Kalle Sova, Finska pensionärsföreningen Ketterät,  
Antti Aro, Finska pingstförsamlingen 
Monica Hanson, kommunalråd, kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Peter Göthblad, hållbarhetsstrateg/koordinator 
 
Presentation Eftersom två nya representanter från Trollhättans Finska förening 
var med för första gången idag så gjorde vi en liten presentationsrunda. 

Justerare Att justera dagens protokoll utsågs Minna Hellström (justering måndag 
10/2 kl 10:30 hos Peter) 

Föregående mötesprotokoll Protokollen skickas inte ut , men finns på svenska 
och finska på Trollhättans  Stads hemsida (trollhattan.se) Inga synpunkter på 
protokollet från november 2019 som lades till handlingarna. 

Årsberättelse till Kommunfullmäktige  

Peter berättade att han som bäst håller på med årsberättelse till 
Kommunfullmäktige avseende Finskt förvaltningsområde 2019. Den kommer att 
innehålla 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. 

 

Trollhättans Stads Handlingsplan för arbetet med de nationella minoriteterna 

Peter redogör för hur den nya Minoritetslagen från 2019 kräver att kommunerna 
upprättar handlingsplan för arbetet med de fem nationella minoriteterna och 
arbetet kommer därför att påbörjas under våren. Handlingsplanen kommer så 
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småningom att sändas ut till ledamöterna för frågor och synpunkter när det gäller 
den del som omfattar sverigefinnarna 

 
Reglemente för samrådet inom Finskt förvaltningsområde 

Monica berättade att det för närvarande pågår en översyn av flera reglementen 
och att det kommer att ske politiska diskussioner kring det förslag som 
upprättades i samrådet för snart två år sedan. Det kommer sedan åter att bli 
möjligt att lämna synpunkter på utformningen av reglementet. 

 
Planering inför öppet samråd den 1/4 kl 18:00 på Stranna 

Efter en kort diskussion kring lämpligt upplägg av kvällen enades vi om att både 
bjuda in en gästföreläsare och lämna lokal information kring hur 
förvaltningsområdet fungerar i Trollhättan. I annonsering ska vi erbjuda 
minoriteten att sända in frågor i förväg – Markku erbjuder sig att ta emot dessa 
– fram till 15/3 för att vi sedan kan hjälpas åt att bereda frågorna och bjuda in 
företrädare för de verksamheter som frågorna rör. Vi beräknar att hålla på i två 
timmar och bjuder på kvällsfika. Som förslag på föreläsare (på finska) enades vi 
i första hand om Polisen och i andra hand någon som kan ge goda hälsoråd eller 
information och råd kring friskvård och/eller kost. 

 
Övriga frågor 

Vi gick varvet runt bland de närvarande föreningarna/församlingarna. 

Antti Aro från Finska Pingstförsamlingen berättade att de är ett 60-tal 
medlemmar, och att c:a 20 familjer deltar i den finskspråkiga verksamheten. De 
träffas på tisdagar varannan gång i Trollhättan och varannan i Lilla Edet. De 
yngre träffas numer gärna med de svensktalande. Församlingen har en 
lägergård vid Anten som drivs gemensamt med Trollhättan/Borås/Göteborg och 
som används flitigt under sommaren. Den svenska Pingstförsamlingen har ökat 
till antalet och har nu 493 medlemmar.  

 

Leila Kukkola och Seija Holappa från Trollhättans Finska förening 
konstaterade att det varit tyst kring föreningen under något år men att man nu 
har fått fler medlemmar och större utbud av aktiviteter. Varannan måndag 
pärlar de och varannan har de tema ”Kalevala”, på tisdagar är det gemensam 
gymnastik, på onsdagar Karaoke och på torsdagar har kvinnorna en grupp som 
tecknar och målar, medan männen träffas separat för gemensamma 
diskussioner. De letar efter lämplig lärare inom datakunskap som på finska kan 
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hjälpa till att öka kunskapen inom ämnet. Man är c:a 60 betalande medlemmar 
plus ungdomarna i Innebandyn. Mika Veteläinen är kvar som ordförande men 
resterande styrelse är ny – det finns också styrelsens stödgrupp för att hjälpa 
till med aktiviteterna. 

 

Kalle Sova och Salli Hakala lät oss veta att Ketterät nu har ett 70 tal 
medlemmar varav 30-40 samlas varje onsdag då det bl a blir Bingospel och en 
onsdag i månaden serveras gemensam lunch. På måndagar har man dans och 
på tisdagar Karaoke. Den lokal som Eidar gjorde i ordning så sent som för ett år 
sedan brister i ventilationen och är delvis svår att anpassa efter de aktiviteter 
som pågår. Peter har träffat föreningen i lokalen och lovat att kontakta Eidar 
för diskussion. 

Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet, Minna Hellström berättade att 
verksamheten är bred, med många olika inslag, musikverksamheten är 
utvecklad och innebär att finsk- och svenskspråkiga blandas mellan 
verksamheterna. Det finns finsktalande präst, diakon och kyrkomusiker. 
Besöksverksamheten bland de finsktalande omfattar ett 20-tal familjer, främst 
i Trollhättan men även i Vänersborg. 

Markku Viitanen berättar att Finsk språkservice pågår som vanlig måndagar 
och torsdagar mellan kl 08.00 – 11:00. Antalet ärende varierar men det är 
ungefär jämnt tryck via telefon och besök. Antalet ärende under 2019 uppgick 
till 408 vilket är något lägre än föregående år. Markku kommer att ta en månads 
ledigt i maj och då kommer tjänsten att upprätthållas av vikarie. 

 

 

____________________________                            ____________________________ 

Monica Hanson, ordförande                                     Peter Göthblad, sekreterare 

 

_____________________________ 

Minna Hellström, justerare 

 

 

 


