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Samråd för finskt förvaltningsområde  
2022-10-26  
Närvarande  

Hannele Haikonen, Seppo Kauppi, Tuija Vanrop, Harri Porttila. 

Gunilla Lindstedt (kommunstyrelsens ordförande), Eva Thelander (samordnare, finskt förvaltningsområde). 

Samrådet öppnades  
Samrådet öppnades och samordnaren för finskt förvaltningsområde, Eva Thelander, utsågs till 
sekreterare.  

Noteringar från tidigare möte  

Inga synpunkter på noteringarna från tidigare samråd, den 15 mars 2022. Noteringarna 
är publicerade på de finska sidorna på kommunens hemsida och i biblioteket.  

Inkomna frågor  
Inga frågor hade skickats in till samrådet. Istället släpptes frågan fri bland de närvarande. Se 
under nästa punkt, Övriga frågor. 

Övriga frågor  
Gunilla Lindstedt beskrev det nya politiska läget efter valet som innebär att hon själv blir 
deltidskommunalråd, medan Anders Önbäck (S) tar över som kommunstyrelsens ordförande. 
Det blir alltså han som leder samråden framöver. 
 
Några synpunkter som framfördes: 
 

• Det finns rapporter om omfattande fusk med de statliga anslagen för finskt 
förvaltningsområde i vissa kommuner. Även Nykvarn kan komma att granskas.  

• Om Nykvarn har bra skolor och aktiviteter för finsktalande är det enklare att 
locka välutbildade familjer från Finland till kommuner.  

• Information om finska minoritetens rättigheter bör nå ut bättre, bland annat till 
vårdnadshavare med barn på förskolorna. Med uppsökande information, via 
barnen, kan föräldrarna nås.  

• Finska borde finnas som extra språk på högstadiet i Nykvarn. Ett barn som 
begärde det för 3-4 år sedan fick avslag. 

• Om det inte går att hitta duktiga och behöriga modersmålslärare bör skolorna 
söka lärare som kan undervisa även i andra ämnen.  

• Föräldrar har stort ansvar för att barnen ska lära sig finska. Engagemanget är 
inte lika stort som förr. För att barn ska lära sig tala finska krävs det även 
samtal på finska hemma. 
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• Nykvarn borde erbjuda fler seniorverksamheter för finsktalande, till exempel 
som finska seniorträffarna i Södertälje. 

• Det behövs fler finsktalande anställda på Lugnet. 
• Bättre information om träffarna för finska hyresgäster på Lugnet. 
• Lugnet borde boka finsk artist. 

 
 
Samordnaren för finskt förvaltningsområde kommenterade synpunkterna: 
 

• Enligt uppgift från skolorna har det varit svårt att rekrytera modersmålslärare - 
ingen sökte den utlysta tjänsten till höstterminen, trots samannonsering med 
Södertälje. 

• En av punkterna i utbildningskontorets handlingsplan för 2023 blir att utöka 
och förbättra informationen till vårdnadshavare/förskolor. 

• Planer finns på att införa finska fredagar på Frivilligcentralen med café och 
aktiviteter för finsktalande; det blir i så fall en fast punkt för finsktalande i 
Nykvarn. Dock kräver alla typer av evenemang ett visst antal deltagare för att 
få genomslag så det är viktigt att så många som möjligt faktiskt besöker de 
finska fredagarna. 

• Det är mycket svårt att rekrytera finsktalande personal till Lugnet; det är svårt 
att överhuvudtaget rekrytera personal till äldreomsorgen, oavsett språk. 

• Önskemål om artist till Lugnet ska framföras till ansvariga. 
• Önskemål om bättre information om de finska träffarna på Lugnet ska 

framföras till ansvariga. 
 
Samordnaren informerade också om vad som gjorts/är på gång under hösten: 
 

• Finskt författarbesök till biblioteket. 
• Finskt berättarprojekt – fortsätter 2023. 
• Finsk barnteater på Lillhaga förskola i november. 
• Event i centrum med bland annat vedeldad bastu den 6 december. 
• Presentpåse till finsktalande brukare inom hemtjänsten i november/december. 
• Självständighetsfirande i Sländan den 6 december. 
• Utställning med finska illustratörer till biblioteket under 2023. 
• CD-skivor och spelare har köpts in till finska gruppen på Lugnet. 

 
 
 
Eva Thelander 
Sekreterare 
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