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Samråd Finskt förvaltningsområde, 

Östhammars kommun 
 

Datum 18 april, 2018 

Plats Knutmassomuseet, Gimo 

Närvarande 
Senja Nordin och Ritva Määttä, Gimo Finska Förening 

Maria Nelimarkka och Marita Välimaa, Finlandilaiset 

Oiva Sarajärvi och Janne Sarajärvi, Dannemora-Österby Finska-förening 

Raili Karjalainen, Kommunala pensionsrådet och rådet för funktionsnedsatta. 

Marja-Leena Forsberg, Alunda, samt 

Margareta Widén Berggren, Ulf Andersson, Håkan Dahlqvist och Hans Raab  

Östhammars Kommun 

Mötet öppnades 
Hans öppnade mötet efter att deltagarna fått var sin smörgås och något att dricka. 

 

Budgetgenomgång 
Hans presenterade budgeten och besvarade de frågor som kom upp. Bilaga. 

 

Förslag till en stärkt minoritetspolitik 
Hans presenterade lagrådsremissen på förändringar i lagen (2009:724). Bilaga 

 

Utvidgning av de finska förvaltningsområdena 
Ytterligare kommuner är nu finska förvaltningsområden. Våra finska föreningar 

fick planscher att sätta upp i sina lokaler för att visa utbredningen av 

förvaltningsområden. 
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Socialförvaltningen (broschyrer etc. Håkan Dahlqvist) 
Allt mer av informationen från kommunen förmedlas på webben.  

Mötet var överens om att långt ifrån alla sverigefinnar i kommunen har tillgång till 

webben.  

Det viktigaste att nå ut med är att nå ut med i broschyrer är kontaktpersoner och 

vart man ska vända sig om man som sverigefinne behöver hjälp och stöd. 

BESLUT: Innan april är över ska synpunkter på vad som ska beskrivas i 

finskspråkig broschyr meddelas till Hans Raab. 

 

Kartläggning av finsk personal – inom kommunen, på äldreboendena och i 

hemtjänsten 
Hans delade ut och redogjorde för sin kartläggning. Bilaga. 

 

De finska föreningarna har ordet (Finsk kulturfest hösten -18) 
Österbybruk (Oiva ) 

Årliga kulturdagen för finska föreningarna i distriktet (Södra Norrlands) den 10 

november i Österbybruk. Hela dagen går i finska språkets tecken. Musikalen 

Finland 100. Vi förväntar oss ca 120 deltagare. 

 

Gimo (Ritva)  

Medlemsträffar 

Eckerökryssning i maj 

 

Visit Roslagen – bl.a. broschyrer på finska 
Hans berättade och visade en broschyr som tagits fram i samarbete med 

destinationsbolaget 

 

Inkomster och utgifter i samband med Jaakko Ryhänens konsert 
Vi fick in via biljettintäkter och sponsring ca kkr 36. De sammanlagda kostnaderna 

landade på ca kkr 56 
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Efterföljare på posten som finskspråkig koordinator 
Samrådet ställer gärna upp i det framtida eventuella rekryteringen av Hans 

ersättare.  

 

Aktiviteter 
Redogörelse för några av verksamhetens kommande aktiviteter: 

”Tango på SKB”, ”Kurser i finska”, ”Väinö Linna och ”Okänd soldat”, ”Clownen 

Raimondo”, ”Mölkkymästerskap”, Mikael Niemi till ”Ordfestivalen”,  

 

Övriga frågor 
Var finns protokollet att läsa?  

BESLUT: Mötet beslutade att protokollet läggs ut på kommunens hemsida. 

Hur förmedlas mötets innehåll till medborgarna?  

Det är föreningarnas uppgift att förmedla till sina medlemmar. 

 

Bilagor 
 

Budget 2018 

Finskspråkig personal i kommunen 

Kartläggning av finsktalande personal och brukare 

En stärkt minoritetspolitik 

 


