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Muistiinpanot suomalaisesta neuvonpidosta 12.5.2015 
1. Kokous avataan 
Puheenjohtaja avaa kokouksen toivottamalla kaikki osanottajat ter-
vetulleeksi vuoden toiseen ruotsinsuomalaiseen neuvonpitokokoukseen. 
Puheenjohtaja esittelee itsensä.  

 
Puheenjohtaja toivottaa neuvonpidon vieraat tervetulleeksi; yliholhoojan 
sekä Håbon kunnan neuvontakeskuksen työntekijän. Puheenjohtaja ilmoit-
taa, että Familjeläkarnas-terveyskeskuksen äitiysneuvolan edustaja joka sai 
kutsun illan neuvonpitoon on saanut esteen. Puheenjohtaja toivottaa myös 
esikoulupedagogin, vanhustentyössä toimivan työntekijän, 
vapaaehtoisryhmän edustajan, kulttuuri ja elinympäristö –osaston osas-
topäällikön sekä kulttuurin ja kirjaston yksikköpäällikön tervetulleeksi.  

Puheenjohtaja pyytää osallistujia pitämään puheenvuoronsa lyhyinä ja nase-
vina. Osallistujalista laitetaan kiertämään, jotta kokousasiakirjat voidaan 
lähettää kaikille. Puheenjohtaja ilmoittaa, että mikäli osallistujat ovat jättä-
neet yhteystietonsa jo ennestään, niin riittää, jos tämän ilmaisee merkitse-
mällä rasti ruutuun.  

Puheenjohtaja esittelee kokoussihteerin ja suomen kielen hallintoalueen toi-
minnankehittäjän.  

 
2. Muiden asioiden ottaminen asialistalle 
Seuraavat muut asiat ilmoitetaan asialistalle mukaan otettaviksi: 

• Seuraava ruotsinsuomalainen neuvonpito 

• Seuraavan neuvonpidon vieraat 

• Terveyskeskusten suomalaiset lääkärit 

• Kevätkonsertti 23. toukokuuta   

 

3. Edellisen neuvonpidon muistiinpanojen hyväksyminen 
Puheenjohtaja ilmoittaa, että osallistujat ovat saaneet edellisen neuvonpidon 
muistiinpanot. Muistiinpanot hyväksytään ja ne merkitään tiedoksi.  
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4. Kutsuun sisältyvä raportti  
Puheenjohtaja tiedottaa, että kutsussa tämän illan neuvonpitoon sisältyy 
vastaukset edellisessä neuvonpidossa jätettyihin kysymyksiin.  

Kutsuun sisältyvä raportti hyväksytään ja merkitään tiedoksi.  

 

5. Yhteyskeskuksen suomenkielinen työntekijä 
Puheenjohtaja toivottaa Yhteyskeskuksessa työskentelevän ja sekä ruotsin- 
että suomenkielisiä kuntalaisia palvelevan työntekijän tervetulleeksi.  

Yhteyskeskuksen suomenkielinen työntekijä esittelee itsensä ja tiedottaa 
työstään. Työntekijä aloitti työnsä tammikuussa 2015. Yhteyskeskus on 
useimmiten palvelua etsivien kuntalaisten ensimmäinen kontakti. Yhteys-
keskus pyrkii antamaan vastauksen jo ensimmäisen käynnin yhteydessä 
mutta voi myös neuvoa eteenpäin riippuen asian laadusta. Työntekijä toivoo 
pystyvänsä olla suomenkielisten avuksi.  
 
Puheenjohtaja kiittää työntekijää tiedosta.  

 

6. Tiedotusta yliholhoojalta 
Puheenjohtaja luovuttaa puhenvuoron Håbon kunnan yliholhoojalle.  

Yliholhooja tiedottaa uskottu mies ja edunvalvontaa koskevista asioista. Us-
kottu mies- ja edunvalvontakysymyksiä säätelevät lait ja määräykset 
löytyvät vanhempainkaaresta ja holhoojasäädöksessä.  

Anomus lähetetään käräjäoikeuteen tai käännytään sosiaalipalvelun puoleen. 
Kääntyessä sosiaalipalvelun puoleen, avun tarpeen ilmoitus tehdään ylihol-
hoojalautakunnalle ja sosiaalipalvelu kääntyy tämän jälkeen käräjäoikeuden 
puoleen. Käräjäoikeus päättää uskotusta miehestä/edunvalvojasta. Käräjäoi-
keuden päätöksen jälkeen uskottu mies/edunvalvoja saa oikeudellisen 
tehtävän, valvoen päämiehen oikeuksia, hoitaa omaisuutta ja edustaa        
päämiestä, toimien hänen valtuutettuna tai sijaisena. Virkamääräystä 
säätävät vanhempainkaarilain 11. luvun määräykset. 

Uskottu mies, jolle käräjäoikeus määrää virkamääräyksen, on yliholhoojan 
valvonnan alla.  

Uskotuksi mieheksi pyrkivän on oltava: 

• Rehellinen – ei saa esiintyä rikos- tai epäilyrekisterissä 
• Kokenut – laaja tuntemus yhteiskunnan toimimisesta 
• Muilta osin sopiva – olla sosiaalisesti pätevä, olla toisten helposti 

hyväksyttävissä, hyvän talouden omaava ja täten ei Kruununvoudin 
rekisterissä. 
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Uskotun miehen tai edunvalvojan voivat ne henkilöt saada joilla on:  

• Sairaus 
• Psyykkinen häiriö 
• Heikentynyt terveys tai muu samantapainen asiantila ja jotka eivät 

itse pysty valvomaan etujaan, hoitamaan omaisuuttaan tai huolehti-
maan itsestään. 

 

Virkaan asetetut uskotut miehet ja edunvalvojat ovat velvolliset jättämään 
yliholhoojalle vuosittain vuositilityksen siitä, miten päämiehen taloutta on 
hoidettu (vanhempainkaarilain 14.luvun 15. § mukaan). Tilitykseen tulee 
kuulua:  

• Luettelo varallisuudesta ja veloista 
• Vuosikertomus – kooste tuloista ja menoista vahvistavine tositte-

ineen 
• Selonteko – selostus tehdyistä toimenpiteistä asianomaisen puolesta. 

Matka- ja kulukorvauslasku on liitettävä mukaan. 

Määrätyillä holhoojilla, uskotuilla miehellä ja edunvalvojilla on oikeus oi-
keudenmukaiseen korvaukseen toimestaan ja toimensa myötä aiheutuneiden 
kustannuksien johdosta sekä hyvitys niistä kuluista jotka ovat olleet aiheelli-
set tehtävän suorittamiseksi (12 luku 16 § vanhempainkaaren mukaan). 
Apua saavan henkilön on maksettava korvaus edunvalvojalle/uskotulle mie-
helle, mutta jos hänellä ei ole tuloja, niin kuntaa maksaa tämän korvauksen.  

Yliholhooja päättää esittelynsä tiedottamalla, että kunta tarvitsee lisää suo-
menkielisiä uskottuja miehiä/edunvalvojia, jotka voivat auttaa muita su-
omalaisia.  

Puheenjohtaja kiittää yliholhoojaa esittelystä.  

 

7. Raportti esikouluhenkilökunnan jatkokoulutuksesta maaliskuussa  
Puheenjohtaja tiedottaa, että viisi henkilöä Mansängenin ja Slottsbackenin 
esikouluista kävivät jatkokoulutuksen maaliskuussa Tukholmassa. 
Esikoulupedagogille annetaan puheenvuoro.  

Esikoulupedagogi tiedottaa, että jatkokoulutus järjestettiin Tukholman 
yliopistossa kahtena päivänä. Kurssissa tarjottiin mahdollisuus raportoida 
siitä, miten esikouluissa työskennellään monikielisyyden parissa. Kurssiin 
sisältyi myös monikielisyystyön kehitysmahdollisuudet ja osanottajat saivat 
monta uutta työvälinettä suomenkieliselle työlleen suomenkielisten lasten 
parissa. Esikoulupedagogi mainitsee muutamia esimerkkejä saadusta inspi-
raatioista ja kurssiaineistoon sisältyneistä työvälineistä. 
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Puheenjohtaja kiittää esikoulupedagogia tiedosta.  

 

8. Raportti vanhustenhoitohenkilöstön jatkokoulutuksesta 
maaliskuussa 
Puheenjohtaja tiedottaa, että myös viisi suomenkielistä hoitajaa Solängenin 
ja Dalängenin dementikko-asuntoloista ovat olleet kurssilla. Puheenvuoron 
saa vanhustenhoidossa työskentelevä henkilö.  

Vanhustenhoidossa työskentelevä henkilö esittelee itsensä ja kiittää mah-
dollisuudesta jatkokoulukseen. Kurssi järjestettiin Suomi-Instituutissa Tuk-
holmassa 10.-11. maaliskuuta. Kurssilla keskusteltiin työssä puhutusta suo-
men kielen määrästä ja siitä, kuinka tärkeää on huomioida 
KROPPSSPRÅKET erityisesti ollessa yhteydessä dementiasairaiden hen-
kilöiden kanssa. Kurssin osanottajat saivat myös vihjeitä, mistä suomenkie-
lisiä elokuvia löytyy netistä. 

Dalängen ja Solängen ovat lisänneet yhteistyötään ja suunnitteilla on järjes-
tää jokin suomnekielinen tapahtuma kerran kuussa. Nämä tilaisuudet on 
pidetty Solängenissä ja niissä on käynyt useampikin suomenkielinen.  

Puheenjohtaja kiittää tiedosta.  

 

9. Kysymykset ja mielipiteet 
Puheenjohtaja antaa neuvonpidolle tilaisuuden esittää kysymyksiä ja mieli-
piteitä sellaisista asioista, jotka koskevat toimintaa ja neuvonpitoja.  

Tulee esiin kysymys, onko suunnitteilla lisää suomenkielisiä kursseja van-
hustenhoitohenkilöstölle. Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä 
ilmoittaa, että tänä vuonna ei ole budjetoitu varoja vanhustenhoitohenkilös-
tön suomenkielisille lisäkursseille. Syyskuun neuvonpidossa aletaan mietti-
mään, miten vuoden 2016 varoja tulisi käyttää.  

Tulee esiin myös kysymys, järjestetäänkö lisää nuorille tarkoitettuja suomen 
kielen kursseja. Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä ilmoittaa, 
ettei tänä vuonna varoja sellaisia lisäkursseja varten ole budjetoitu. 
Syyskuun neuvonpidossa aletaan miettimään, miten vuoden 2016 varoja 
tulisi käyttää.  

Neuvonpidon osanottajat saavat tilaisuuden ilmaista kysymyksiään kirjalli-
sessa muodossa. Kysymykset kerätään talteen ja niihin vastataan seuraa-
vassa neuvonpidossa.  
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10. Raportti vapaaehtoisryhmän työstä 
Puheenjohtaja antaa puheenvuoron suomalaisen vapaaehtoisryhmän jä-
senelle. Vapaaehtoisryhmä on jakanut kukkia suomalaisille henkilöille. 
Vapaaehtoisryhmän jäsenellä on sen lisäksi tapana käydä oma-aloitteisesti 
muutaman henkilön luona vierailulla, niiden käyntien lisäksi, jolloin kukka 
on luovuotettu.  

Varpsundissa järjestetään perhepäivä 13. kesäkuuta ja vapaaehtoisryhmällä 
on tavoitteena tuolloin saada ne henkilöt mukaan, joiden luona on käyty.  

Puheenjohtaja kiittää tiedosta. 

 

11. Håbon juhlapäivä 
Puheenjohtaja ilmoittaa, että tämän illan kutsussa on seuraava kohta: ”Mihin 
suomalaisille yhdistyksille tarkoitettua Håbon juhlapäivän 2015 avustusta tulisi 
käyttää?” 

Kyseessä on 2300 kruunun suuruinen summa joka on budjetoitu Håbon 
juhlapäivää varten. Aiempina vuosina Bålstan Suomalaisella Yhdistyksellä 
on ollut ehdotettavana jokin suomalainen artisti, joka on kutsuttu 
esiintymään Håbon juhlapäivän kulttuurilavalla. Varojen on katettava sekä 
palkka ja matkakorvaus sekä yhdistyksen hallintokulut. Puheenjohtaja 
myöntää osallistujille vapaan puheenvuoron, jotta he pystyvät ehdottamaan, 
miten varoja tänä vuonna käytettäisiin.  

Ehdotuksia tulee osallistujilta jokin määrä. Puheenjohtaja ehdottaa, että pe-
rustetaan ryhmä, joka saa tehtäväkseen miettiä sopivia kutsuttavia artisteja. 
Neuvonpito sopii, että suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä saa 
tehtäväkseen muodostaa työryhmän tätä varten.  

 
12. Muut kysymykset 
 
Seuraava ruotsinsuomalainen neuvonpito 
Seuraava ruotsinsuomalainen neuvonpito on 23. syyskuuta. 

Seuraavan neuvonpidon vieraat 
Neuvonpito sopii, että seuraavat henkilöt kutsutaan seuraavaan neuvon-
pitoon:  

• Familjeläkarna –terveyskeskuksen työntekijä.  

• Kulttuuri ja kirjasto –yksikön yksikköpäällikkö. 

• Hässelby-Vällingby-Brommassa suomalaisten kysymysten pa-
rissa työskentelevä henkilö. 
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Suomenkielinen lääkäri 
Puheenjohtaja ilmoittaa, että edellisessä neuvonpidossa tulii esille kysymys 
suomenkielisistä lääkäreistä terveyskeskuksissa. Puheenjohtaja on saanut 
tiedon, että terveyskeskuksissa on suomenkielisiä lääkäreitä töissä, mutta ti-
eto puuttuu siitä, onko suomenkielisellä potilaalla aina toivottaessa mah-
dollisuus saada suomenkielinen lääkäri – tämä johtuu työpaineista. Hoito- ja 
hoivalautakunta puheenjohtajansa johdolla työskentelee asian parissa.  

 

Kevätkonsertti 
Suomen kielen hallintoalueen toiminnankehittäjä tiedottaa, että suomalainen 
kuoro esiintyy Pomonassa 23. toukokuuta klo 14.00. Tuolloin on myös kah-
vitarjoilu ja tilaisuudesta ilmoitetaan Bålsta-Bladetissa.  

Kuorokonsertti ja sen mainostaminen aiheuttavat lisäkustannuksia, mutta 
budjetissa uusjaetaan syksyisen kuoroharjoituksen varoja tähän, jotta toi-
minta pysyttelisi hyväksyttyjen budgettipuitteiden sisällä.  

 

Kirjasto 
Kulttuurin ja kirjaston yksikköpäällikkö tiedottaa, että kirjastossa on tarjolla 
tietokanta johon lainakortin omaavilla on pääsy joko kirjaston tietokoneita 
tai omaa tietokonetta kodista pitäen käyttäen. Tietokanta on nimeltään ”Lib-
rary press display” ja se koostuu aikakauslehdistä/päivälehdistä, joista moni 
on suomenkielinen.  

 

13. Kokous päätetään 
Puheenjohtaja kiittää kaikkia osallistujia ja päättää kokouksen klo 20.40.  
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Minnesanteckningar från Finskt Samrådsmöte 2015-05-12 
1. Mötets öppnade 
Ordföranden öppnar mötet genom att hälsa mötesdeltagarna välkomna till 
årets andra sverigefinska samrådsmöte. Ordföranden presenterar sig.  
 
Ordföranden välkomnar gäster vid kvällens sammanträde; överförmyndare 
samt medarbetare i Kontaktcenter på Håbo kommun. Ordföranden meddelar 
att personen som var inbjuden från Familjeläkarnas mödravårdcentral inte 
kunde delta vid kvällens möte. Ordföranden välkomnar även  
förskolepedagog, en medarbetare inom äldreomsorgen, en deltagare i  
volontärgruppen, avdelningschef för kultur och livsmiljö samt enhetschef 
för kultur och bibliotek.  

Ordföranden ber mötesdeltagarna att hålla sina inlägg korta och koncisa. En 
deltagarlista skickas runt så att möteshandlingar sedan ska kunna  
skickas ut. Ordföranden meddelar att om mötesdeltagarna vet med sig att de 
redan antecknat kontaktuppgifter vid tidigare tillfälle, så räcker det med ett 
kryss i den ruta där man talar om detta.  

Ordföranden presenterar mötessekreteraren och verksamhetsutvecklare för 
finskt förvaltningsområde.  

 

2. Anmälan av övriga frågor 
Följande övriga frågor anmäls: 

• Nästa sverigefinska samrådsmöte 

• Gäster vid nästa samrådsmöte 

• Finsk läkare på vårdcentralerna 

• Vårkonsert den 23 maj  

 

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.  
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5. Kontaktcenters finska medarbetare 
Ordföranden välkomnar en av Kontaktcenters medarbetare som arbetar med 
att ge service åt både svensk- och finsktalande.  

Kontaktcenters finska medarbetare presenterar sig och informerar om sitt 
arbete. Medarbetaren påbörjade sin tjänst i januari 2015. Kontaktcenter är 
ofta den första kontakten som människor får om man har frågor till  
kommunen. Kontaktcenter strävar efter att kunna ge svar redan vid den 
första kontakten men kan även slussa vidare samtal beroende på ärendets 
karaktär. Medarbetaren hoppas på att kunna vara till hjälp för finsktalande 
personer.  
 
Ordföranden tackar medarbetaren för informationen.  

 

6. Information från överförmyndare  
Ordföranden lämnar över ordet till överförmyndare vid Håbo kommun.  

Överförmyndaren informerar om god man och förvaltare.  Lagar och  
bestämmelser som reglerar godmanskap och förvaltarskap återfinns i föräld-
rabalken och förmyndarskapsförordningen.  

Ansökan skickas in till tingsrätten, alternativt så vänder man sig till  
socialtjänsten. Om man vänder sig till socialtjänsten så görs anmälan om 
behov till överförmyndarnämnden och socialtjänsten går sedan vidare till 
tingsrätten.  Beslut om god man/förvaltare fattas av tingsrätten. När  
tingsrätten fattar beslut blir det ett juridiskt uppdrag för den goda  
mannen/förvaltaren. God man/förvaltare får då i uppdrag att bevaka rätt, 
förvalta egendom och företräda en person. En god man/förvaltare fungerar 
som ett ombud eller ställföreträdare för den enskilde. Förordnandet sker 
med stöd av bestämmelser i föräldrabalken 11 kap.   

En god man som förordnas av tingsrätten står under överförmyndarens  
tillsyn.  

Den som vill bli god man eller förvaltare ska vara: 

• Rättrådig (inte förekomma i brott- och misstankeregistret). 

• Erfaren (rent allmänt ha goda kunskaper om hur samhället  
fungerar). 

• I övrigt lämplig (ha social kompetens, ha lätt att bli accepterad, 
ha en god ekonomi och därmed inte vara aktuell hos  
Kronofogden). 
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Man kan få god man eller förvaltare på grund av: 

• Sjukdom. 

• Psykisk störning. 

• Försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det vill säga 
att man inte själv kan föra sin egen talan mot samhället eller inte 
vårda sig själv och sin ekonomi.  

 

Förordnade gode män och förvaltare har enligt 14 kap. 15 FB skyldigheten 
att varje år före den 1 mars lämna till överförmyndaren en årsredovisning 
(årsräkning) över förvaltning av huvudmannens ekonomi. Detta sker genom: 

• Förteckning över tillgångar och skulder. 

• Årsredovisning som sammanställer alla inkomster och utgifter.  

• Redogörelse som beskriver vad man har gjort för insatser för 
huvudmannen.  

 

Enligt 12 kap. 16 § FB har förordnade förmyndare, gode män och förvaltare 
rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Den enskilde (som får hjälp) ska 
betala arvode till förvaltaren/god man men om den enskilde inte har inkomst 
så betalar kommunen den kostnaden.  

Överförmyndaren avslutar sin presentation genom att informera om att 
kommunen behöver fler finsktalande gode män/förvaltare som kan hjälpa 
andra människor.  

Ordföranden tackar överförmyndaren för presentationen.  

 

7. Rapport från förskolepersonalens fortbildningsdagar i mars  
Ordföranden informerar om att fem personer från Mansängens och  
Slottsbackens förskolor åkte till Stockholm i mars för att gå på fortbildning. 
Ordet lämnas över till en förskolepedagog.  

Förskolepedagogen informerar om att fortbildningen pågick i två dagar på 
Stockholms universitet. Under fortbildningen informerade de om hur de  
arbetar med barn och flerspråkighet. Man pratade även om hur man ska 
jobba vidare med flerspråkighet och deltagarna fick många nya verktyg för 
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hur man kan arbeta med finska barn. Förskolepedagogen nämner några  
exempel på inspiration och verktyg som framkom.  

Ordföranden tackar förskolepedagogen för informationen.  

 

8. Rapport från äldreomsorgspersonalens fortbildningsdagar i mars 
Ordföranden informerar om att även fem finsktalande vårdare från  
Solängens och Dalängens demensboenden var på kurs. Ordet lämnas över 
till en person inom äldreomsorgen. 

Medarbetaren inom äldreomsorgen presenterar sig och tackar för att  
möjligheten gavs att personalen kunde gå denna kurs. Kursen ägde rum på 
Finlandsinstitutet i Stockholm den 10-11 mars. Under kursen talades det om 
hur mycket finska man talar i sitt arbete och om hur viktigt kroppsspråket 
är, speciellt i mötet med personer som har en demenssjukdom. Under kursen 
fick deltagarna råd och tips om var man kan finna alla finska filmer på nätet.  

Dalängen och Solängen har utökat sitt samarbete och en gång per månad 
planeras gemensamt något finskt. Vid dessa tillfällen samlas man på 
Solängen och det har kommit flera finsktalande.  

Ordföranden tackar för informationen.  

 

9. Frågor och synpunkter 
Ordföranden ger samrådet tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter om  
sådant som rör samrådsmöten och verksamheten. 

Fråga framkommer om det kommer att vara fler finskspråkiga kurser för 
äldreomsorgspersonal. Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde 
meddelar att det inte är budgeterat för fler finskspråkiga kurser för  
äldreomsorgspersonal innevarande år. På samrådet i september kommer 
dock arbete att påbörjas med att fundera över hur pengarna ska användas år 
2016.  

Fråga framkommer även om det kommer att vara fler kurser likt den  
finskakurs som har varit för ungdomar. Verksamhetsutvecklare för finskt 
förvaltningsområde meddelar att det inte är budgeterat för detta innevarande 
år. På samrådet i september kommer dock arbete att påbörjas med att  
fundera över hur pengarna ska användas år 2016.  

Mötesdeltagarna för en stund att skriftligt formulera ytterligare frågor som 
sedan samlas in och besvaras vid nästa samrådsmöte.  
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10. Rapport från volontärgruppens arbete 
Ordföranden lämnar över ordet till en person från den finska  
volontärgruppen. Volontärgruppen har delat ut blommor till ett antal  
personer. Personen från den finska volontärgruppen har även några personer 
som denna själv besöker, utöver den blomsteruppvaktningen som ägde rum.  

Den 13 juni kommer det att vara familjedag i Varpsund och  
volontärgruppen ska då försöka få med de personer som de besöker att delta 
i familjedagen.  

 Ordföranden tackar för informationen. 

 

11. Håbo festdag 
Ordföranden informerar om att det i kallelsen till dagens möte fanns en 
punkt med frågan: ”Vad ska bidraget till finska föreningar för Håbo festdag 
2015 användas till”.  

Det handlar om 2300 kronor som är budgeterade för Håbo festdag. Tidigare 
år har Bålsta Finska Förening haft förslag på någon finsk artist som bjudits 
in för att spela och sjunga en stund på kulturscenen på Håbo festdag.  
Pengarna ska täcka både gage och reseersättning samt föreningens kostnader 
för administration. Ordförande lämnar ordet fritt att lämna förslag på vad 
pengarna ska användas till i år.  

Några olika förslag presenteras från mötesdeltagarna. Ordföranden föreslår 
att en grupp tillsätts som kan fundera över en artist som spelar och sjunger. 
Samrådet kommer överens om att uppdra till verksamhetsutvecklare för 
finskt förvaltningsområde att sätta ihop en arbetsgrupp.  

 
12. Övriga frågor  
 
Nästa sverigefinska samrådsmöte 
Nästa sverigefinska samrådsmöte äger rum den 23 september.  

Gäster vid nästa samrådsmöte 
Samrådet godkänner att följande personer bjuds in till nästa samrådsmöte: 

• Medarbetare på Familjeläkarna.  

• Enhetschef för kultur och bibliotek. 

• Person som i Hässelby-Vällingby-Bromma i Stockholm arbetar 
med de finska frågorna. 
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Finsktalande läkare  
Ordföranden informerar om att det vid föregående samrådsmöte ställdes en 
fråga om finsktalande läkare på vårdcentralerna. Ordföranden har fått  
besked om att det finns finsktalande läkare på båda vårdcentralerna men har 
inte fått svar på om alltid kan få finsktalande läkare när man önskar, det  
beror på hur stor belastningen är. Vård- och omsorgsnämnden och dess  
ordförande arbetar på frågan.  
 

Vårkonsert  
Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde informerar om att den 
finska kören uppträder på Pomona den 23 maj klockan 14.00. Det kommer 
att vara kaffeservering och annonsering kommer att ske i Bålsta-Bladet.  

Annonseringen av konserten samt kaffeserveringen påverkar budgeten men 
för att lösa det tas pengar från en körövning i höst. Detta för att  
verksamheten ska hålla sig inom sin budgetram.  

 

Biblioteket 
Enhetschef för kultur och bibliotek informerar om att det finns en databas på 
biblioteket som man kan få tillgång till (ihop med sitt lånekort) via  
bibliotekets datorer eller hemifrån. Databasen heter ”Library press display” 
och består av tidskrifter/tidningar varav flera finskspråkiga  
tidskrifter/tidningar.  

 

13. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar samtliga mötesdeltagare och avslutar mötet klockan 
20.40.  
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