
 

 MINNESANTECKNING /  
MUISTIINPANO 

1(10) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-09-29 KS nr 2015.4929 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Sara Widströmer, Administratör/nämndsekreterare 
0171 525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

 
Minnesanteckningar från finskt samrådsmöte 2015-09-23 
 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet, presenterar sig och hälsar välkommen till årets 
tredje sverigefinska samrådsmöte. Ordföranden välkomnar gästerna till 
mötet; f.d. koordinator för finskt förvaltningsområde i Stockholm och 
enhetschef för Kultur och Bibliotek. Två personer från Upplands-Bro 
kommun hälsas välkomna. 

Ordföranden ber mötesdeltagarna hålla sina inlägg korta och koncisa. En 
deltagarlista skickas runt så att möteshandlingar sedan ska kunna skickas ut.  

Ordföranden presenterar mötessekreteraren och verksamhetsutvecklaren för 
finskt förvaltningsområde.  

 
2. Anmälan av övriga frågor 
Följande övriga frågor anmäls:  

• Nästa sverigefinska samrådsmöte 
• Fika vid samrådsmötena 
• Rapport från lördagens höstutflykt 

 
3. Godkännande av förra mötets mötesanteckningar 
Ordföranden informerar om att mötesdeltagarna har tagit del av förra mötets 
mötesanteckningar. Mötesanteckningarna godkänns och läggs till 
handlingarna.  

 
4. Rapport i kallelsen 
Ordföranden informerar om att det i kallelsen till dagens möte finns svar på 
de skriftliga frågorna från förra samrådsmötet. Kallelsens rapport godkänns 
och läggs till handlingarna.  

 
5. Utvärdering Håbo festdag 
Ordföranden berättar kort om Håbo festdag som hölls den 15 augusti, där 
det bjöds på möten med näringslivet, underhållning, godisjogg för barn och 
finska artister i café Fridegård. Ordföranden efterfrågar mötesdeltagarnas 
synpunkter och idéer om vad som ska göras vid nästa Håbo festdag.  
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Synpunkt framkommer om att årets Håbo festdag var trevlig och att 
uppträdandena var bra. Inga åsikter inför nästa år framkommer, och 
mötesdeltagarna uppmanas istället fundera på frågan till ett senare tillfälle.  

 
6. Information om det finska arbetet i Stockholm 
Ordföranden informerar om att samrådet har efterlyst information om hur 
man arbetar i andra finska förvaltningskommuner och presenterar därefter 
en f.d. koordinator för finskt förvaltningsområde i Stockholm, som 
informerar om arbetet där, med betoning på arbetet med de finska romerna.  

I Stockholm har man delat upp verksamheten i fem olika områden som alla 
bedriver sin verksamhet självständigt, även om 
arbetsmarknadsförvaltningen har det övergripande ansvaret. 
Arbetsmarknadsförvaltningen poängterade vikten av att även 
uppmärksamma de finska romerna. Koordinatorn, som arbetade i Hässelby-
Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar, tog kontakt med en 
representant för gruppen, för att ta reda på vilka behov som fanns.  

Resultatet blev en sömnadskurs. En romsk kvinna som tidigare arbetat i 
Stockholms stad anlitades som lärare. Kursen ägde rum i biblioteket i 
Hässelby gård och lokalerna tillhandahölls kostnadsfritt. Kursledarens lön 
samt diverse sömnadstillbehör bekostades med statsbidrag och symaskiner 
antingen lånades från annat håll eller kursdeltagarna tog med sig egna 
symaskiner. Kursdeltagarna köpte själva sina tyger. Ett tjugotal kvinnor 
deltog i kursen som pågick under februari-maj. Kursen förlades till dagtid 
då barnen var i skolan. 

Man påbörjade också ett samarbete sedan med en person som arbetar som 
brobyggare och på den vägen ordnades praktikplatser för kursdeltagarna. 
Kvinnorna fick gå en kallskänke/bagarkurs samt lära sig hur man startar ett 
kooperativt företag.  

Koordinatorn betonar avslutningsvis att sverigefinnar är en minoritet i 
Sverige men att de finska romerna är en minoritet inom minoriteten och har 
därför en tendens att falla mellan stolarna.   

Ordföranden ger mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor.  

Fråga framkommer om hur man fått de finska romerna att komma till 
sammanträden, då detta varit svårt i Håbo. Verksamhetsutvecklaren för 
finskt förvaltningsområde att säger att en representant för romerna har 
deltagit vid några av mötena i Håbo, men att romerna angett bildandet av en 
förening som en förutsättning för att de ska delta mer regelbundet framöver. 
Dock kan man gå på samrådsmötena även som privatperson. En 
mötesdeltagare säger att föreningen tidigare försökt bjuda in romska barn till 
en pysselkväll, men att ingen kommit. Koordinatorn säger att det är viktigt 
att man börjar med kvinnorna om man ska kunna nå barnen. 
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Ordföranden tackar för informationen och lämnar över ordet till 
verksamhetsutvecklaren för finskt förvaltningsområde som tillägger att de 
finska romerna är frånvarande i den verksamhet som ordnas i dagsläget och 
att det därför är viktigt att ta kontakt och ta reda på vad de är intresserade av 
att man använder statsbidraget till, så att de får en möjlighet att påverka.  

 
7. Fråge- och synpunktsstund 
Ordföranden ger samrådet tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter om 
sådant som rör samrådsmöten och verksamheten.  

En mötesdeltagare säger att om budgeten är så stram så finns det inte 
mycket resurser till att göra saker utan det handlar om ideellt arbete. 
Verksamhetsutvecklaren för finskt förvaltningsområde säger att det inte 
innebär att man inte kan göra något alls, utan att vissa aktiviteter, 
exempelvis männens läsecirkel, uteblir. Samtidigt görs mycket annat.  

En annan mötesdeltagare säger att det är en risk att vissa grupper tappas 
bort, då de flesta aktiviteterna riktas till de äldre eller till barn. 
Verksamhetsutvecklaren för finskt förvaltningsområde svarar att 
minoritetslagen tar fasta på barnens rätt till språket och kulturen liksom på 
äldreomsorgen. Detta gör att de aktiviteter som görs främst riktas till dessa 
grupper.  

Fråga framkommer om ifall man kan samarbeta med studieförbunden? 
Verksamhetsutvecklaren för finskt förvaltningsområde säger att frågan var 
uppe tidigare då man diskuterade samarbete med ABF i samband med 
kvinnornas läsecirkel tidigare i år, men att medlemmarna då skulle behöva 
bekosta en bok själva, vilket gjorde att intresset svalnade. En mötesdeltagare 
säger att om man skulle få tillbaka läsecirkeln till en sådan kostnad så skulle 
nog ändå många vara intresserade. 

Mötesdeltagarna får en stund att skriftligt formulera ytterligare frågor som 
sedan samlas in och besvaras vid nästa samrådsmöte.  

 
8. Information om verksamheten inom enheten kultur och bibliotek 
Ordföranden informerar om att avdelningen Kultur och livsmiljö har en 
enhet som heter Kultur och bibliotek, där även finskt förvaltningsområde 
ingår. Därefter välkomnar ordföranden enhetschefen för Kultur och 
Bibliotek, som informerar om verksamheten.  

Enheten Kultur och Bibliotek består av kultur, finskt förvaltningsområde, 
vänortsarbete och folk- och gymnasiebiblioteksverksamhet. Den 1 januari 
2014 kom en ny bibliotekslag och i den framgår att biblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper - personer med 
funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat 
modersmål än svenska.  
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För den sverigefinska minoriteten erbjuder biblioteket bland annat litteratur 
för alla åldrar samt tidskrifter på finska. Det finns även viss 
programverksamhet. Man kan även få hjälp att ladda ner ljudböcker själv 
om man hellre vill lyssna på böcker. En verksamhet som biblioteket har 
heter Boken kommer och bygger på att man åker hem med böcker till den 
som inte själv kan ta sig till biblioteket. Enhetschefen vill särskilt 
uppmuntra till att man ska lämna inköpsförslag till biblioteket. Det finns tre 
former av bokpåsar – för barn 1-3 år och 3-6 år. Dessa innehåller skivor och 
böcker. Det finns också en bokpåse som kallas lyssna och läsa för barn, 
samt en bok på finska för nyfödda som skickas ut till alla finskspråkiga 
föräldrar.  

Biblioteket erbjuder också Press Reader, en databas med mängder av 
tidningar på olika språk, bland annat finska. För att använda denna laddar 
man först ner en app och går därefter till biblioteket för att ladda ner den 
tidning eller tidskrift man vill ha på sin mobiltelefon eller läsplatta. Snart 
kommer man också kunna göra själva nedladdningen hemifrån.  

Biblioteket har också datorer och skrivare, kopiering och skanning.  

Mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor och ordföranden tackar 
därefter för informationen. 

 
9. Budgetram för år 2016 
Ordföranden informerar om den finska verksamheten haft tillgång till 
pengar från två håll under de föregående åren. Dels det årliga statsbidraget 
om 660 000 kronor. Dels så kallade buffertmedel, det vill säga outnyttjade 
statsbidrag från tidigare år. Vid utgången av år 2015 beräknas dessa 
kvarvarande buffertmedel uppgå till 100 000 kronor.  

Ordföraren informerar vidare att möteskallelsen innehåller ett förslag till 
budgetram för 2016, enligt vilket kommunen tar 80 000 kronor från dessa 
kvarvarande 100 000 kronor för att dryga ut nästa års statsbidrag med, vilket 
ger den finska verksamheten 740 000 kronor att röra sig med under 2016. 
Denna summa beräknas räcka till barnaktiviteter, Solängens musikträffar 
och körövningar, läsecirkel, finska artister under Håbo festdag samt 
filmvisningslicens för filmer på Pomona. Vidare beräknas medlen räcka till 
annonsering, volontärgruppens omkostnader samt lönekostnader. 

Ordföranden ger samrådet möjlighet att ställa frågor kring förslaget.  

Samrådet godkänner att budgetramen för 2016 sätts till 740 000 kronor.  

I samband med november månads samrådskallelse kommer en detaljerad 
budget finnas att ta ställning till.  
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10. Övriga frågor 

Nästa sverigefinska samrådsmöte 

Ordföranden informerar om att nästa sverigefinska samrådsmöte är 
onsdagen den 25 november och föreslår att inga gäster bjuds in till detta 
möte utan att mötet istället fokuseras på en utvärdering av samrådsarbetet 
under året och blickar framåt mot 2016 genom att detaljstudera och 
diskutera budgeten.  

Samrådet godkänner detta förslag till mötesinnehåll. 

Fika vid samrådsmötena 

Kommunstyrelsens ordförande säger att flesta mötesdeltagarna kommer 
18:30 till mötet som börjar kl. 19:00 och undrar om det inte vore bättre att 
inleda mötet med att dricka kaffe i samband med att alla kommer, istället för 
att avsluta mötet med kaffe? Samrådet enas om förslaget.  

Rapport från lördagens höstutflykt.  

Ordföranden lämnar ordet till verksamhetsutvecklaren för finskt 
förvaltningsområde, som informerar om höstutflykten, då det gjordes en 
utflykt till Skeppsparken ledd av en förskolepedagog från Gröna Dalen. 
Bara två barnfamiljer kom, men dessa trivdes bra och arrangemanget var väl 
organiserat.  

Nästa finska barnaktivitet – farsdagsbakning - har förlagts till dem 29 
oktober och kommer att annonseras i Bålsta-Bladet.  

Ordföranden tackar för informationen.  

11. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet kl. 20:40.  
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Muistiinpanot ruotsinsuomalaisesta neuvonpidosta 23.9.2015 
 
1. Kokous avataan 
Puheenjohtaja avaa kokouksen, esittelee itsensä ja toivottaa osallistujat 
tervetulleiksi vuoden kolmanteen ruotsinsuomalaiseen neuvonpitoon. 
Puheenjohtaja toivottaa kokouksen vieraat tervetulleiksi; entisen suomen 
kielen hallintoalueen koordinoijan Tukholmasta ja kulttuuri- ja 
kirjastoyksikön yksikköpäällikön. Kaksi henkilöä Upplands-Bron kunnasta 
toivotetaan tervetulleiksi. 

Puheenjohtaja pyytää osallistujoita pitämään puheenvuoronsa lyhyinä ja 
nasevina. Osallistujalista laitetaan kiertämään, jotta tulevat asiakirjat 
voidaan lähettää osallitujoille.  

Puheenjohtaja esittelee kokoussihteerin ja suomen kielen hallintoalueen 
toiminnankehittäjän. 

 

2. Muiden kysymysten ottaminen asialistalle 
Seuraavat muut kysymykset otetaan asialistalle: 

• Seuraava ruotsinsuomalainen neuvonpito 

• Neuvonpitojen kahvittelu 

• Raportti launtain syysretkestä 

 

3. Edellisen neuvonpidon muistiinpanojen hyväksyminen 
Puheenjohtaja tiedottaa, että osallistujat ovat saaneet edellisen kokouksen 
muistiinpanot. Muistiinpanot hyväksytään ja merkitään tiedoksi. 

 

4. Kutsuun sisältyvä raportti 
Puheenjohtaja tiedottaa, että neuvonpidon kutsu sisältää vastaukset 
edellisessä neuvonpidossa esittetyihin kirjallisiin kysymyksiin. Kutsun 
raportti hyväksytään ja merkitään tiedoksi. 

 

5. Håbon juhlapäivän arviointi 
Puheenjohtaja kuvaa lyhyesti 15. elokuuta pidettyä Håbon juhlapäivää, 
jolloin tarjolla oli elinkeinoelämän edustajien tapaamisia, viihdettä, 
karkkilenkki lapsille ja suomalaisten artistien esiintyminen kahvila 
Fridegårdissa. Puheenjohtaja tiedustelee osallistujien mielipiteitä tästä sekä 
ideoita seuraavaa Håbon juhlapäivää suunnitellessa. 
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Osallistuja on sitä mieltä, että tämän vuoden Håbon juhlapäivä oli mukava 
ja että esiintymiset olivat hyviä. Mielipiteitä ensi vuoden juhlapäivästä ei 
tule esille, ja osallistujoita kehotetaan miettimään asiaa. 

 

6. Tiedotusta suomenkielisestä työstä Tukholmassa 
Puheenjohtaja tiedottaa, että neuvonpito on kysellyt tiedotusta siitä, miten 
muissa hallintoaluekunnissa työskennellään ja esittelee entisen Tukholman 
suomen kielen hallintoalueen koordinaattorin, joka informoi työstä 
pääkaupungissa, painopisteenä työ suomalaisten romanien parissa. 

Tukholmassa toiminta on jaettu viiden alueen kesken, joilla kullakin on 
itsenäinen vastuu työn suorittamisesta, vaikkakin työmarkkinahallinnolla on 
päävastuu. Työmarkkinahallinto painotti suomenkielisten romanien edestä 
tehtävän työn tärkeyttä. Koordinaattori, joka oli töissä Hässelby-Vällingbyn 
ja Bromman kaupunginosissa, otti yhteyttä romaniryhmän edustajaan 
saadakseen selvemmän kuvan ryhmän tarpeista. 

Siitä oli seurauksena että järjestettiin ompelukurssi. Aiemmin Tukholman 
kaupungin töissä ollut romaninainen palkattiin opettajan tehtävään. Kurssi 
järjestettiin Hässelby gårdin kirjastossa ja huoneistojen käytöstä ei peritty 
maksua. Kurssin vetäjän palkka sekä sekalaiset ompelutarvikeet 
kustannettiin hallintoaluerahoilla ja ompelukoneet joko saatin lainaksi tai 
kurssilaiset toivat omat ompelukoneensa mukanaan. Kurssilaiset kustansivat 
kankaat itse. Parisenkymmentä naista osallistui kurssiin, joka kesti 
helmikuusta toukokuuhun. Kurssi oli päiväsaikaan, jolloin kurssilaisten 
lapset olivat koulussa. 

Tukholmassa käynnistyi myös yhteistyö ”sillanrakentajana” toimivan 
henkilön kanssa, ja tätä myötä järjestettiin romaninaisille harjoituspaikkoja. 
Naiset osallistuivat kylmäkkö-/leipurikoulutukseen ja oppivat, kuinka 
sosiaalinen yritys aloitetaan.  

Koordinaattori korostaa lopuksi, että ruotsinsuomalaiset ovat Ruotsissa 
vähemmistö, ja että suomalaiset romanit ovat vähemmistö vähemmistössä, 
ja että he tämän vuoksi helposti jäävät huomioimatta. 

Puheenjohtaja antaa osallistujoille mahdollisuuden kysymyksiin. 

Tulee esille kysymys, kuinka suomalaiset romanit on saatu neuvonpitoihin, 
koska tämä on ollut vaikeea Håbossa. Suomen kielen hallintoalueen 
toiminnankehittäjä sanoo, että romaniedustaja on osallistunut joihinkin 
neuvonpitoihin Håbossa, mutta että romanit ovat väittäneet yhdistyksen 
perustamisen olevan edellytyksenä heidän osallistumiselleen jatkossa. 
Neuvonpitoihin voi kylläkin osallistua yksityishenkilönä. Osallistuja 
mainitsee, että yhdistys on aiemmin pyrkinyt kutsumaan romanilapsia 
askarteluiltaan, mutta ettei kukaan tullut. Koordinaattori selittää, että on 
tärkeää tarjota toimintaa naisille ensin, jos haluaa tavoittaa lapset. 
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Puheenjohtaja kiittää tiedosta ja luovuttaa puheenvuoron suomen kielen 
hallintoalueen toiminnankehittäjälle. Hän lisää, että suomalaiset romanit 
eivät osallistu tarjolla olevaan suomenkieliseen toimintaan, ja että on tärkeää 
tämän vuoksi ottaa yhteyttä ja selvittää, mikä toiminta heitä kiinnostaisi, 
jotta hekin pääsisivät vaikuttamaan hallintoaluerahojen käyttöön. 

 

7. Kysymys- ja mielipidetuokio 
Puheenjohtaja antaa neuvonpitoon osallistuville mahdollisuuden 
kysymyksiin ja mielipiteiden esittämiseen sellaisista asioista, jotka koskevat 
neuvonpitoja ja toimintaa. 

Osallistuja esittää mielipiteen, että jos budjetti on niin kireä, niin ei ole 
kovinkaan paljon varoja saada toimintaa pystyyn, vaan on pikemminkin 
kyse vapaaehtoistyöstä. Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä 
sanoo, että tämä ei merkitse sitä, ettei pystyttäisi tekemään ollenkaan 
mitään, vaan että tietyt toimintahaarat, kuten miesten keskutelupiiri, jää 
pitämättä. Samaan aikaan on meneillään paljon muuta toimintaa. 

Toinen osallistuja on sitä mieltä, että joillekin ryhmille kohdistuva toiminta 
on uhanalainen, koska useimmat toimintamuodot kohdistuvat vanhuksiin ja 
lapsiin. Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä vastaa, että 
vähemmistölaki kiinnittää eritoten huomiota lasten oikeuteen oppia 
vähemmistökieli ja –kulttuuri sekä huomiota vanhustenhoitoon. Täten 
useimmat toiminnat kohdistuvat näihin ryhmiin. 

Osallistuja esittää kysymyksen, olisiko mahdollista tehdä yhteistyötä 
opintoyhdistysten kanssa? Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä 
vastaa, että asia ajankohtaistui aiemmin tänä vuonna keskutellessa ABF:n 
kanssa naisten lukupiirin jatkamisesta, mutta kun osanottajilla tuli eteen 
kirjan kustantaminen, kiinnostus lukupiiriä kohtaan viileni. Osallistuja 
sanoo, että jos lukupiiri saataisiin takaisin ja sen suuruinen maksu olisi siitä 
maksettavana, niin varmaankin moni olisi kiinnostunut lukupiiriin 
osallistumisesta. 

Osallistujille tarjotaan hetki kirjallisten kysymysten ja mielipiteiden 
laatimiseen. Nämä kirjalliset merkinnät kerätään talteen ja kysymyksiin 
vastataan seuraavassa neuvonpidossa.  

 

8. Tiedotusta kulttuuri- ja kirjastoyksikön toiminnasta 
Puheenjohtaja ilmoittaa, että kunnan Kulttuuri- ja elinympäristö-osastoon 
kuuluu Kulttuuri ja kirjasto –niminen yksikkö, johon myös suomen kielen 
hallintoalueen toiminta kuuluu. Puheenjohtaja toivottaa Kulttuuri- ja 
kirjastoyksikön yksikköpäällikön tervetulleeksi tiedottamaan toiminnasta. 
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Yksikkö Kulttuuri ja kirjasto koostuu kulttuurista, suomen kielen 
hallintoalueesta, ystäväkaupunkitoiminnasta ja kansan- ja 
lukiokirjastotoiminnasta. 1. tammikuuta 2014 astui voimaan uusi 
kirjastolaki ja siitä käy ilmi, että kirjastojen on työskenneltävä 
etuoikeutettujen ryhmien puolesta – niiden, joilla on toimintarajoite, 
kansallisten vähemmistöjen ja henkilöiden puolesta, joilla on muu äidinkieli 
kuin ruotsi. 

Ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle kirjasto tarjoaa muun muassa 
kirjallisuutta kaikille ikäryhmille sekä aikakauslehtiä suomeksi. On myös 
tiettyä ohjelmatoimintaa. Kirjastossa kävijälle tarjotaan myös avustusta 
äänikirjojen lataamisessa tietokoneelle, mikäli haluaa mieluummin 
kuunnella kirjoja kuin lukea niitä. Kirjasto tarjoaa myös ”Kirja tulee” –
nimistä apua, jolloin kirjaston henkilöstö käy viemässä kirjat kotiin 
henkilölle, joka jostakin syystä ei pääse käymään kirjastossa. 
Yksikköpäällikkö rohkaisee osallistujia jättämään kirjastolle ostovihjeitä 
kirjoista. Lapsille on olemassa kolme eri kirjakassisisältöä – 1-3-vuotiaille 
ja 3-6-vuotiaille. Kassit sisältävät levyjä ja kirjoja. ”Kuuntele ja lue”-
niminen kirjakassi lapsille on kolmas kassilaji. Vastasyntyneille on 
suomenkielinen kirja, ja se lähetetään lapsen vanhemmille.  

Kirjastolla on myös Press Reader –niminen palvelu. Tämä on tietokanta 
joka sisältää tuhansittain lehtiä eri kielillä, muun muassa suomeksi. Palvelua 
käytetään ensinnäkin lataamalla apletti (tietokonesovellus) tietokoneelle. 
Sen jälkeen ladataan haluama sanoma- tai aikakauslehti kirjastossa 
kännykkään tai tablettiin. Kohta lataaminen toimii myös kotoa päin. 

Kirjastossa on tietokoneet, tulostimet, kopiointilaitteet ja skanneri. 

Osallistujoille tarjotaan mahdollisuutta kysymyksiin ja puheenjohtaja kiittää 
tämän jälkeen tiedotuksesta. 

 

9. Budjettipuitteet vuodelle 2016 
Puheenjohtaja tiedottaa, että suomenkielisellä toiminnalla on ollut 
käytettävissä varoja kahdelta eri taholta viime vuosien aikana. Toisaalta 
vuosittainen valtionavustus, 660 000 kruunun suuruinen. Toisaalta niin 
sanotut puskurivarat, siis käyttämättä jäänyt valtionavustus aiemmilta 
vuosilta. Vuoden 2015 lopussa nämä jäljellä olevat puskurivarat arvioidaan 
noin 100 000 kruunun suuruiseksi. 

Puheenjohtaja ilmoittaa, että neuvonpitokutsuun sisältyy vuotta 2016 
koskeva budjettipuite-ehdotus, jonka mukaan kunta käyttäisi 80 000 
kruunua näistä 100 000 jäljellä olevista varoista ensi vuoden 
valtionavustuksen täydennykseksi. Täten suomenkielisellä toiminnalla olisi 
kaiken kaikkiaan käytettävissään 740 000 kruunua ensi vuonna. Tämän 
summan arvioidaan riittävän lasten toimintaa, Solängenin 
musiikkitapahtumia ja kuoroharjoituksia, lukupiiriä, Håbon juhlapäivän 
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artisteja sekä Pomonan elokuvaesityslupaa varten. Tämän lisäksi varojen 
arvioidaan riittävä mainontaa, vapaaehtoisryhmän toimintaa sekä 
palkkakuluja varten.  

Puheenjohtaja antaa osallistujille tilaisuuden esittää kysymyksiä ehdotusta 
koskevissa asioissa. 

Neuvonpito puoltaa, että budjettipuitteet asetetaan 740 000 kruunun 
suuruiseksi vuodeksi 2016. 

Marraskuussa lähetettävän neuvonpitokutsun yhteydessä esitetään 
yksityiskohtainen ehdotus, johon neuvonpito saa ottaa kantaa. 

 

10. Muut kysymykset 

Seuraava ruotsinsuomalainen neuvonpito 

Puheenjohtaja tiedottaa, että seuraava ruotsinsuomalainen neuvonpito on 
keskiviikkona 25. marraskuuta ja ehdottaa, ettei tähän neuvonpitoon kutsuta 
vieraita, vaan että neuvonpidossa sen sijaan käsitellään kuluneen vuoden 
neuvonpidon toimivuutta ja katsellaan eteenpäin vuotta 2016 kohti, 
tarkistellen budjettia yksityiskohtaisemmin.  

Neuvonpito hyväksyy tämän neuvonpitosisällön. 

Neuvonpitojen kahvittelu 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja sanoo, että useimmat neuvonpitoon 
osallistuvat saapuvat klo 18.30 klo 19.00 alkavaan neuvonpitoon ja 
tiedustelee, voitaisiinko aloittaa kahvittelulla kaikkien saapuessa, sen sijaan 
että kahvitarjous olisi vasta neuvonpidon jälkeen? Neuvonpito puoltaa 
ehdotusta.  

Raportti lauantaisesta syksyretkestä 

Puheenjohtaja luovuttaa puheenvuoron toiminnakehittäjälle, joka tiedottaa 
Skeppspuistossa pidetystä syksyretkestä. Vetäjänä toimi Gröna dalenin 
esikoulupedagogi. Osanottajia oli vain kaksi lapsiperhettä, mutta he 
viihtyivät ja retki oli hyvin järjestetty.  

Seuraava suomenkielinen lapsitapahtuma – leivontaa isänpäivän aikaan – on 
29. lokakuuta ja siitä ilmoitetaan Bålsta-Bladetissa.  

Puheenjohtaja kiittää tiedotuksesta.  

 
11. Kokous päätetään 
Puheenjohtaja kiittä osallistujia ja päättää kokouksen klo 20.40.  
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