Mötesanteckningar sammanställda 2017-04-07

Öppet samråd, Finskt förvaltningsområde 2017-04-06 kl 17-19.00 Biblioteket i Lindesberg
Närvarande 11 finsktalande kommunmedborgare (från två föreningar samt enskilda) samt
Kommunfullmäktiges ordf. Bengt Storbacka, Kanslichef Ida Frödén, Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist,
hälsopedagog Pirkko Norberg samt samordnare Airie Tervaniemi.
Syfte: Öppna samrådet är till för att informera, ta in medborgarnas synpunkter som förs vidare in i
förvaltningarna av samordnaren. Den politiska representationen i samrådet ger de styrande en direkt röst från
fokusgruppen. De tjänstemän som är med ska kunna ge direkt svar på frågor från medborgare.
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Bengt Storbacka hälsade alla välkomna och inledde kort om temat, att han själv
nyligen på ett politikernätverk samt via utredningen, fått mer kunskap om ämnet och
att detta handlar om mänskliga rättigheter.
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Kort genomgång av föregående mötets anteckningar. Temat var språk, information
och folkhälsa. Mötets tankar och önskemål har av samordnaren förts vidare till
respektive förvaltning. Folkhälsoprojekt startades och Pirkko Norberg lösgjordes från
sin ordinarie tjänst för dessa timmar. Frågan om bättre information på biblioteket har
skickats till Kulturchefen.
Anteckningarna lades till handlingarna.
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Tema: Finska förvaltningsområdesarbetet i framtiden.
Kanslichef Ida Frödén hade en genomgång av den utredning som kommunen beställt.
Utredningen visar en del brister, bl a att ingen politisk målsättning har funnits och att
uppföljningen av arbetet varit dålig. Rapporten visar att kommunen hittills inte arbetat
optimalt med frågan, kunskap har saknats både på politisk och tjänstemannanivå. –se
bilaga
Utskottet för stöd och strategi gav kommunchefen i uppdrag att se över hur arbetet
bäst ska organisers. Nu har kanslichefen fått i uppdrag att titta på detta, bl.a. hur
förvaltningarna ska ta större ansvar för verksamheten. Det behövs bättre förankring
och kunskap. Förslag ska presenteras för Utskottet för stöd och strategi i aug.
Kommentar: En deltagare uttryckte att man skulle haft tillgång till utredningen
tidigare, att det är svårt att diskutera något som man inte hunnit sätta sig in i.
Svar från samordnaren: Den har funnits och några har skickat efter den. Detta möte
skulle först informera om den och sedan skulle man ta upp den för diskussion.
Ordförande: Vi tar upp den på ett nytt möte.
Kommentar: Hur får vi tag på information?
Svar: Den finns att hämta på kommunens hemsida, via samordnarens mail eller telefon
så skickas den ut som brev. Information delas också ut via föreningar och på
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biblioteken samt kyrkans verksamhet. Kallelsen har gått ut i vårprogrammet,
kommunens hemsida, brev till de som lämnat sina adresser samt som annons i
Ruotsinsuomalainen och Nerikes Allehanda.
Kommentar: En deltagare gav en bakgrundsbild om att Sverige fått färdigutbildad
arbetskraft som inte kostat dem något. Att utan dessa 320 000 som kom efter kriget,
skulle uppbyggandet av välfärden tagit längre tid. Nu när dessa är gamla, bör man väl
få igen något från samhället på det språk man behärskar. Finnar är en glömd
folkgrupp. Assimilering var det då, nu talar man om integration.
Ordf. tackade för historieinblicken.
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Folkhälsoteamet informerar.
Linnea Hedkvist berättade kort om att livsvillkoren försämrar eller befrämjar hälsan
och att det är viktigt att människan kan påverka sina villkor. Folkhälsoteamet arbetar
inte enbart med hälsa utan kring det som leder till bättre livsvillkor; bl.a. boende och
stadsplanering. Folkhälsoteamet i norra Örebro län arbetar med alla fyra av länets
norra kommuner och är ett kunskapsstöd för kommunernas verksamhet. Det finns
skillnader i folkhälsan och vi måste lära oss att stödja olika grupper. Där kan t.ex.
Nestori-projektet vara en modell värt att titta mer på. Nationella minoriteters hälsa
har kommit upp på agendan även i länsdialogen Jämlik hälsa som Region Örebro län
initierat.
Vidare informerade hon att man nu börjar bli klar med den boende-enkät man
genomfört. Den visar på skillnader mellan grupper. Det kommer att presenteras på
nästa möte av Susann Cederlund.
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Vad är viktigt och vilka behov har sverigefinnarna inför framtiden?
Mötet kom fram till att dessa olika utredningar; kommunens egna, Länsstyrelsens för
2016, Statens utredning med Lennart Rohdin samt resultatet av boendeenkäten bör
diskuteras igen.
Bestämdes att hålla ett nytt samråd den 23 maj kl. 17.00 (Kommunhuset, lokal Näset)
Rapport från samordnaren: tillsammans med Pirkko Norberg har vi kört ett projekt
med seniorer. Fyra träffar i vår med olika teman. Vi hoppas kunna fortsätta det
projektet även i höst och sedan får vi utvärdera.
Positiva kommentarer om vårens projektinnehåll kom från mötet.
Kommentarer: En av de frågor som bör tas hänsyn till i den nya organisationen, är
frågan om vems är ansvaret t.ex. för träffpunktsverksamheten, varför den inte kan
hållas enbart på finska för den finska gruppen?
En deltagare förtydligade att det inte är en bra lösning att ha båda grupperna ihop,
som det var på Linden. De som inte kunde svenska fick vi andra tolka för, och det
störde sedan svenskarna, som ledde till dålig stämning. De var ett 20-tal ett tag men
gav upp för att de inte fick tala finska.
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Kommentar: Språkrevitalisering togs upp. Önskemål on kurser även för de äldre som
börjat tappa sitt språk samt för de yngre som inte fick möjlighet att utveckla sitt. En
lärare kommenterade att det krävs mycket av personen som vill lära sig ett språk, det
ansvaret måste man själv ta.
Rapport: Vi har haft kurser för kommunanställda, en och annan privatperson har varit
med i mån av plats. Vårdpersonalens revitalisering av språket är viktigt. 40 tal har
redan gått kurs. Nya kurser startas i höst. Dock fanns för få nya anmälda till våren.
Ang. medborgarnas språkrevitalisering är det oklart är om det är kommunens ansvar,
vi bör inte konkurrera med studieförbunden.
Kommentar: Varför finns det inte IT-hjälp på finska?
Svar: Den IT-hjälpen som nu erbjuds är ett integrationsprojekt med ungdomar. Inga
finsktalande ungdomar finns med. Samordnaren har ställt frågan till PRO länet som kör
IT-projekt för äldre, inget svar ännu.
Förslag: Men kanske skulle man kunna erbjuda en finsktalande ungdom ett feriearbete
med IT?
Förslaget ska undersökas.
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Aktuellt i förvaltningsområdet. Kort information om vad som varit och planeras.
Sista Seniorhälsan är 4/5 med temat Nestori, äldrerådgivning. I samband med det
planeras också utbildning, ett samprojekt mellan länets förvaltningskommuner.
Vi planerar tillsammans med Hällefors att ordna en bussresa till Stockholm där Finland
100 firas i dagarna tre. Den 25/8 är kulturens dag. Föranmälan krävs för resan före
31/5
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Öppna samrådet avslutades 19.00 och Bengt Storbacka tackade för intresset och för
deltagarna synpunkters.
Inbjudan till nästa samråd 23/5 sker snarast.

Vid anteckningarna: Airie Tervaniemi Tel: 0581-811 30 e-mejl: airie.tervaniemi@lindesberg.se
Ordförande för mötet: Bengt Storbacka, Kommunfullmäktiges ordf.
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