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Minnesanteckningar öppet samråd finskt 
förvaltningsområde 
 
Datum 15 februari 18.00, plats Eventsalen, Koordinaten 

Annelie Ljungwald, kommunikations- och servicechef, håller i samrådet.  

27 deltagare på plats.  

Annelie Ljungwald hälsar välkommen till samråd. Finsk tolk finns efter 
önskemål på plats via Teams.  

Agenda presenteras. Punkt ett gäller förslag till handlingsplan 2023.  

Förslag för handlingsplan 2023 presenteras, både på svenska och finska.  
Workshop runt borden, samtal och diskussion i grupperna och skriva ner 
synpunkter på papper. Vad ska vara kvar, vad kan tas bort, vad behöver 
läggas till? 

 Fråga från deltagare: Har handlingsplanen varit ute på samråd 
innan beslut att förlängts för 2023? Svar: Ja. Finns det 
minnesanteckningar från dessa samråd? Svar: Nej. 
Minnesanteckningar har bara till viss skrivits på samråden hittills, 
nytt från i år är att det skrivs minnesanteckningar vilka även 
publiceras på oxelosund.se.  
 

 Fråga från deltagare: Hur länge har förslag till ”Plan för arbetet med 
nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds 
kommun” legat ute på oxelosund.se? Svar: Sedan idag, först idag 
presenteras dokumentet och sedan har man till 31 mars att komma 
med synpunkter. Deltagarna på samrådet är först att få 
informationen. 

Kort redovisning från varje bord. De skriftliga synpunkterna samlas in på 
plats och tas med till förslaget. Sammanfattade synpunkter som framfördes 
muntligt: Irritation mot många förkortningar i dokumentet. Angående delen 
om vård och omsorg, synpunkt att behålla alla punkter som de är och inget 
behov av tillägg. 

Synpunkter om resursanvändningen, budgeten. Används den på rätt sätt 
eller behövs det en större budget?  
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Gällande barn inom förskola och skola, finns en lång lista med synpunkter, 
denna kommer mailas till registrator@oxelosund.se. 

Under hösten 2022 har utredare Johanna Parikka Altenstedt, haft i uppdrag att arbeta 
fram förslag till ”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i Oxelösunds kommun 

Bakgrund till och mer information om detta finns att läsa på oxelosund.se på sidan om 
finskt förvaltningsområde. Alla beslut runt detta kan begäras ut från kommunen vid 
behov. 

Dokumenten Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i Oxelösunds kommun presenteras på samrådet, det 
går ut på remiss idag till 31 mars.  

Arbetsprocessen visas, hur det kommer att gå till, och vid vilken tidpunkt. 
Alla som vill och känner sig delaktiga i planen kan ta del av dokumenten på 
dagens samråd, eller digitalt. All information som presenteras idag på 
samrådet att ta del av på oxelosund.se. Utredningen från PWC samt beslut 
läggs på oxelosund.se under remisstiden efter önskemål från deltagare. 

 Synpunkt från deltagare om hur uttryck i planen är felformulerat. 
Synpunkten besvaras av Annelie med hur viktigt och välkommet det 
är just att dessa synpunkter kommer in, då dokumentet bara är ett 
förslag och går ut på remiss idag.  

Idag har förslaget till ”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i Oxelösunds kommun” skickats ut till Svenska kyrkan, 
Finska föreningen Kipi samt till Traditionsförbundet för finska krigare. 
Informationen finns på oxelosund.se och kommer under remisstiden 
skickas ut i Schoolsoft och i Tyra.  

Annelie visar på skärmen hur man hittar all information på oxelosund.se. 
Här finns information och formulär på både svenska och finska, och andra 
kontaktvägar för att skicka in synpunkter. 

Med det avslutas samrådet.  
 
Några synpunkter framförs på finska efter att tolken lämnat mötet och tas 
därför inte med i minnesanteckningarna.  

 

Synpunkter som kom fram på samrådet den 15 februari är bifogade som 
bilaga till minnesanteckningarna. 
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